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سیاست

سوءاســتفاده هایی     بکنند، این بازار است که می تواند جلوی 
این را بگیرد، بازار خودش باید جلوی این     اشخاصی که برای 
سوءاستفاده، خودشان را مهیا کرده اند بگیرد. نمی گویم که 
بروند بزنند،     چه بکنند. بروند یک نفر آدمــی که می بینند دارد 
اجحاف می کند به این مســتمندان، این     فقرا که جانشان را 
داده اند، خونشــان را داده اند، حاال هــم ضعیفند، حاال هم 
همچه نیست     که دارا باشند، فقیرند، مستمندند، اینها بخواهند 
چیزهایی را به قیمت گزاف بخرند،     نمــی توانند، باید محروم 
بمانند. این را اگر فرض کنید که یک چند نفر نشانداری که در   
  بازار هست و اینطور هست، قرار بگذارند این بازاریها، یکی یکی 

 همان طــوری کــه بــازار حظــی وافر 
دارد، در همۀ امور سیاســی، امور اســامی، 
امور   اجتماعی، این بازار اســت کــه می تواند 
یک تحوالتی را ایجاد کند. اآلن خوب اینطور   
  صحبتهایی که می شود که یک دسته ای از آن 
اشخاص، یک استفاده هایی حاال     می خواهند 
ـ بعضی اشخاص آن مدتی  ـ مثًا  بکنند، تافی 
که تعطیل بوده اســت     می خواهند درآورند، یا 
منتظر این بوده اند که یک چیزی بشود و یک 
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بین الملل

ورزش

بروند سام بکنند، به     اینها بگویند »آقا، این کار را نکن!« اگر در 
یک روز هزار نفر آدم برود به یک نفر بگوید     »آقا نکن! این کار 

خاف انصاف است«، این کار پیشرفت می کند. 

تحوالتروحیارزشمندترازتحوالتاجتماعی
در همه انقاباتی که در ایران حاصل شده است، بازار، 
یکی از کانونهای بسیار مؤثر     بوده است در پیشرفت. در انقاب 
تنباکو، بازار سهم بزرگی در پیشرفت داشته است، در     انقاب 
مشروطیت هم همین طور. در این انقاب هم که صد درصد 
اسامی اســت، و     بازار صد درصد اسامی اســت، وفاداری 

بازاریهاـ  به واسطۀ اینکه مخلوط نبوده اند با     یک ایده 
های دیگرـ  یک سهم بسیار بزرگی است؛ لذا بازار مبدأ 
برکات هست و باید     باشد. در یک مملکتی که اسامی 
می خواهیم باشد، و اســامیـ  انسانی است به تمام 
معنا،     بازار همان طوری که در نهضت دخالت داشت 
و با تعطیلهای طوالنیـ  گاهی چند ماهه ـ     این نهضت 
را پیش برد و یک تحول روحی بســیار عظیم پیدا شد 
در بازار و در سایر     قشــرها؛ به طوری که تحول روحی 
شاید از این انقابی که این سد را شکست، آن تحول،   

  اهمیتش بیشتر باشد. 
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فشار برای اصالحات در تیم اقتصادی 
روحانی چه کسانی را تغییر می دهد؟

هم 187 نماینــده از روحانی درخواســت کرده اند و 
هم واعظی خبر داده اســت؛ گویا این بار جدی شده است 
تغییرات کابینه.  این بار اما منظــور از تغییرات کابینه گویا 
اضافه شد ن وزرای جدید با تفکیک وزارتخانه ها نیست. 
گویا چند نفری قرار است دولت را ترک کنند. حاال اینکه این 
افراد از تیم اقتصادی هستند یا چهره های سیاسی را هم 
در میان خود خواهند داشــت، سوال مهمی  است که باید 

منتظر تصمیم نهایی روحانی ماند. 

  افرادی می روند 
ماجرا از این قرار اســت که واعظی برای دومین بار 
از تغییرات در کابینه خبر داده اســت: » ترمیــم در کابینه 
همیشه مطرح بوده و رئیس جمهور همان گونه که در دولت 
یازدهم نیز  ترمیم داشتند، در این دولت هم خواهند داشت 
و این نشان دهنده پویایی دولت است و من فکر می کنم در 

آینده نیز خواهیم داشت.« 
این ســخنان البته همزمان شــد با یک نامه مهم از 
ســوی نمایندگان مجلس.  187 نفر از نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار  
ترمیم کابینه دولت شــدند. 187 نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اسامی در جلســه علنی  مجلس شورای اسامی 
طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار  ترمیم کابینه 
دولت شدند. در متن این نامه آمده است: »به استحضار 
می رساند شــرایط کنونی اقتصادی کشور ایجاب می کند 
قوای سه گانه در جهت استحکام بیشــتر نظام جمهوری 
اسامی و نیز در جهت کاهش فشار معیشتی و اقتصادی 
بر مــردم و جلوگیــری از کاهش بیش از حد قــدرت خرید 
آنها  تاش کند. باتوجه بــه تاکیدات مقام معظم رهبری، 
حمایت از دولت محترم برای فائــق آمدن بر چالش های 
اقتصادی کشور ضروری است. امیدواریم دولت نیز این 
حمایت را قدر دانسته و با یادآوری عهد خود با مردم اعتماد 

روزافزون مــردم به چارچوب هــای نظــام را فراهم آورد. 
آگاه هستید که امروز در شــرایط اقتصادی با تحریم ها و 
توطئه های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق 
جنگ علیه جمهوری اســامی ایران مواجه هســتیم اما 
برخی ناکارآمدی های بخش اقتصادی دولت در این زمینه 
تاثیر جدی داشته است. ضرورت دارد دولت برنامه ریزی 
دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد. به 
نظر اینجانبان عملکرد نامناســب مدیران ارشد اقتصادی 
کشور  طی ســال های اخیر موجب بی اعتمادی روزافزون 
مردم نســبت بــه تصمیمــات و سیاســت های اباغی و 
اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر 
بازنگری در تیم اقتصادی دولــت را ضرورتی دوچندان و 
اجتناب ناپذیر می نماید. اگرچه مجلس شــورای اسامی 
در راســتای وظایف و اختیارات و با اســتفاده از ابزارهای 
قانونی پیش بینی شــده می تواند نســبت بــه اصاح این 
مهم اقدام نماید، ولی از جنابعالی به عنوان منتخب مردم 
و رئیس دولــت انتظار داریــم قبل از تصمیــم نمایندگان 
مجلس شورای اسامی نسبت به این مهم یعنی تغییر در 
مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک 
حساسیت های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هرچه 

بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید.«

  برخی می خواهند بروند
در این میان محمدرضــا باهنر گفته اســت: »بنده 
شــنیده ام که برخی وزرا تقاضای ترک کابینــه را دارند که 
رئیس جمهور به هر دلیلــی اجازه ایــن کار را نمی دهد.« 
دبیرکل جامعه اسامی مهندسین با اشاره به لزوم تغییرات 
در کابینه دولت باتوجه به نوسانات اخیر در نرخ ارز و دیگر 
کاالها گفت: »بعضی از مسئوالن دولتی احساس خستگی 
می کنند و تنها در فضایی کاما روان که همه پارامترهای 
پیرامونی فراهم باشــد می توانند کار کنند و در فضایی که 

مطالبات مردم با سختی قابل پاســخگویی است، قادر به 
کار کردن نیستند.« وی افزود: »در دیگر کشورها مساله 
تغییــرات در کابینــه امری عــادی اســت، به گونه ای که 
حتی گاهی رئیس دولت کل کابینــه را تغییر می دهد ولی 
متاسفانه در کشــور ما این موضوع بسیار سنگین و سخت 
است.«  پیشتر رســانه های اصاح طلب در مورد سخنان 
واعظی که گفته بود تغییرات کابینه در راه اســت واکنش 

نشان داده بودند. 
روزنامه شــرق به بهانه ســخنان واعظی نوشته بود: 
»رئیس دفتر رئیس جمهوری در حالــی از جوان گرایی در 
دولت ســخن گفته که کمتر از یک سال از روی کار آمدن 
کابینه دوم حسن روحانی می گذرد؛ کابینه ای که از همان 
بدو معرفی آن به مجلس، با انتقادات مردم و جریان های 
سیاسی مواجه شــد. البته حضور محمدجواد جهرمی، به 
عنوان یک جوان دهه شصتی در ســمت وزیر ارتباطات، 
نشانه توجه او به جوانان تعبیر شد  اما محدودشدن فضای 
مجازی باعث شد طرفداران حسن روحانی از او هم ناامید 
شــوند. این در حالی اســت که تیم اقتصادی دولت نیز با 
وجود فشــارهای اقتصادی حال حاضر، پاسخ گویی الزم 
را ندارد و همه تیرها به ســمت حســن روحانی نشانه رفته 
است.«  از ســوی دیگر روزنامه آرمان نوشت: »سخن از 
جایگزینی نفرات تازه نفس و پرانگیزه و جوان گاهی شتاب 
بیشــتری گرفته و زمانی آرام شده اســت اما چندین و چند 
بار مطرح شده است. نکته مهم این است که طرح چنین 
مسائلی از ســوی منتقدان با طرح آن از سوی بخش های 
نزدیک به دولــت و حتی خود دولت تفــاوت مهمی  دارد. 
به نظر می رســد که دولت با دامن زدن به چنین مساله ای 
درصدد آرام کردن فضا و نرم کردن تیغ انتقادات است و به 
چنین موضوع مهمی  به مثابه تاکتیک می نگرد که در غیر 
این صورت می توانســت زودتر از اینها به نتیجه برسد. نه 
منتقدان و نه تحلیلگران و نه حتی رسانه هایی که این مهم 
را دنبال می کنند و نه حتی مردم از دولت در این زمینه گامی 
 مشــاهده نکرده اند و دقیقا از همین زاویه است که گویی 
دولت هنوز به نتیجه نرســیده که تغییر در کابینه می تواند 
موجب افزایش کارایی شود. حوادث و رویدادهای مختلف 
در طول یک سال گذشته دلیلی بر اهمیت و لزوم تغییر در 
دولت بود که از ســوی دلســوزان به رئیس جمهور گوشزد 
می شد.« روزنامه اعتماد دیگر روزنامه حامی  دولت نیز در 
گزارشی خاطر نشان کرد: »کابینه تغییر می کند. تغییرات 
در انتظار هیات دولت اما آن چیزی نیســت که بسیاری از 
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منتقدان بر آن اصرار داشــته و دارند. حرف و حدیث های 
حاشیه جلسه هیات دولت نشــان می دهد که قرار نیست 
وزیری برود و سیاســتمداری دیگر بر کرسی وزارتخانه ای 
تکیه زنــد. همــه تغییراتی که خبــر آن در حیاط پاســتور 
رسانه ای شــد در راســتای الیحه اصاح ســاختار دولت 
اســت. با وجود این حاال که قرار اســت دولت در صورت 
تصویب این الیحه بار دیگر جلســات متمادی و رایزنی ها 
و رفت وآمدها به مجلس را برای معرفی وزرای جدید آغاز 
کند چرا از همین فرصت برای تغییرات اساســی در کابینه 

استفاده نکند؟«

  کدام وزرا می روند؟
به نظر می رســد تغییــر وزرایــی مثل وزیر کشــور، 
اطاعات و علوم همان قدر بعید است که تغییر رئیس کل 
بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت محتمل است. 
گمانــه جدی تغییــرات در تیــم اقتصادی دولت اســت. 
اعتراضات به عملکــرد ولی الله ســیف و آن جنجالی که 
چندی قبــل در صحــن علنی مجلــس ایجاد شــد، کلید 
خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد که حاجی دلیگانی از 
آن خبر داد. انتقادات گســترده از عملکرد شریعتمداری، 
وضعیــت بازار ارز، ســکه و... همــه آفتابی اســت دلیل 
آفتاب. نظر بیشتر منتقدان در هفته های اخیر ضعف تیم 
اقتصادی دولت اســت و این طور که به نظر می رسد آقای 
رئیس جمهور باالخره آن طور که می گفت صدای مردم و 
مخالفان را شنیده اســت. انتظار می رود که تغییرات آتی 
گامی  در راســتای بهبود باشــد و مثــل آن تغییراتی که با 
شــروع دولت دوازدهم در تیم اقتصادی داده شــد؛ کار را 
بدتر نکند. اکنون که واعظی یعنــی موثرترین چهره نهاد 
ریاســت جمهوری از ایجــاد تغییرات در کابینــه خبر داده 

است، فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد دولت است. 
ولی الله سیف وزیر نیست اما سکانداری بانک مرکزی 
نیز کم از وزارت نیســت. او در صــف اول تعویضی های 
دولت قرار دارد. آشــفته بــازار ارز صبر همه را ســرآورده و 
اغلب کارشناسان در این خصوص انتقاد دارند. بسیاری از 
این منتقدان نیز راه را در برکناری سیف می جویند. حضور 
رئیس کل بانک مرکــزی در صحن علنی بــرای گفت وگو 
بــا وکای ملــت در مورد مشــکات کنونــی اصا خوب 
پیش نرفت و کار به درگیری و شــعار علیه او رسید. برخورد 
نمایندگان مخالف دولت قابل دفاع نیست اما نشان داد که 
اراده موجود برای خط زدن نامه از فهرســت کابینه جدی 
اســت. ســخن از تغییر تیم اقتصادی دولت است و وزیر 
اقتصاد در مرکز توجه ها. اگرچه همین دیروز خبر رسید که 
برخی در بهارستان به دنبال استیضاح او هستند اما به نظر 
نمی رسد که او رفتنی باشد. زیر پای محمد شریعتمداری 
این قدرها محکم نیست. او نســبت به نعمت زاده جوان تر 
اما خیلی منفعل تر است. نسبت شریعتمداری و کنش های 
سیاســی یا اقدامات مدیریتی اش بــا وضعیت اقتصادی 
کشور همچون  فردی اســت که  هنگام سیل خواب مانده 
باشــد. شــریعتمداری از چند زاویه مورد نقد است. از یک 
سو مدیریت انفعالی و واکنش ها و اقدامات دیرهنگام و از 
سوی دیگر عملکرد نزدیکانش. شریعتمداری به تجار اتاق 
بازرگانی، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع می کند 
اما حاال در بحبوحه نوسانات ارزی ساکت است. منتقدان 
او اما ساکت نیستند. ماجرای واردات خودرو در زمان بسته 
بودن سایت ثبت سفارش هم موضوعی نیست که بتوان در 
برابر آن سکوت کرد. همین است که گمان می رود او هم 
رفتنی شود، اگر اراده ای برای  ترمیم تیم اقتصادی دولت 
شــکل بگیرد. بنابر برخی گمانه زنی های دیگر، وزیر راه و 
شهرسازی نیز به خاطر سوء عملکردش در معرض برکناری 
قرار دارد. نرخ مسکن فقط در یک سال گذشته ۳۵ درصد 

رشد داشته است. 

جلسات اصول گرایان در دفتر رئیسی
جلسات انتخاباتی برای مجلس یازدهم آغاز شده است

در حالــی کــه برخــی اصاح طلبــان القــا می کنند 
اصولگرایــان دچار چند دســتگی بزرگی شــده اند اما گویا 
تحرکات و اتفاقــات مهمــی  در جناح اصولگــرا رخ داده 
اســت.  خبرنگار مثلث مطلع شده است که ســید ابراهیم 
رئیســی جلســاتی را در تهران برای وحدت اصولگرایان 
برگزار کرده است. بنابر این گزارش، در این جلسات که با 
محوریت مجلس و وحدت اصولگرایان برگزار شده است 
برخی شخصیت های اصولگرا از جمله محمد باقر قالیباف 
ســعید جلیلی، غامعلــی حدادعادل، محســن رضایی، 
محمدباقر ذوالقــدر و برخی دیگر  حضور پیــدا کرده اند. 
ســید ابراهیم رئیســی، نامزد اصولگرایــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری بود که با رای قابل توجهی به رتبه دوم 

انتخابات دست یافت. 
ســید ابراهیم رئیســی در انتخابات از منتقدان حسن 
روحانی بود و توانست با گفتمانی که مطرح کرده بود اقدام 
به جذب ســرمایه اجتماعی قابل توجهی کند. حاال باید از 
این سرمایه اجتماعی استفاده کرد.    پیش از این اما برخی 
خبرها هم منتشر شده بود که حکایت از برخی نظرها برای 
حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه 
تهران داشت.  اولین فردی که این مســاله را مطرح کرد، 
ناظمی اردکانی بود. او گفته بود: »آقای رئیسی، به جهت 
ظرفیت هایی که داشت در انتخابات ریاست جمهوری مورد 
اجماع جریان های ارزشی، اصولگرا و انقابی قرار گرفت و 
از طرفی منهای تخریب های شخصیتی که از سوی رقیب 
وی صورت گرفت، باعث شــد تــا نام و چهــره او به عنوان 
یک شــخصیت سیاســی - اجتماعی و فراگیر مطرح شود 
و مقبولیت او در طیف وســیعی از جامعه رقــم بخورد. این 
ظرفیت ساخته شده می تواند در انتخابات 1۳98 آزاد شده و 
بسته به مقتضیات فضای سیاسی و رقابتی عامل همگرایی 
قرار گیرد.« پس از او میرتاج الدینی، دیگر عضو جمنا نیز 
گفته بود: »آقای رئیســی یک شخصیت محبوب و مقبول 
در میان جریان نیروهای انقاب و اصولگرا اســت و همان 
نکته ای که گفته شــد اجماع درباره او خیلی راحت صورت 
گرفت. تقریبا همه طیف های نیروهــای انقاب و جریان 
اصولگرایی روی حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری 
اتفاق کردنــد و رای 16 میلیونی هم که به دســت آمد، کم 
نبود. همواره آقای رئیسی را یک شخصیت مقبول و اخاقی 
و موثر در حوزه سیاسی می شناسیم. تاثیرگذاری در مسائل 
سیاسی همیشــه این طور نیســت که فردی خودش بیاید، 
محور یک تشکیات باشد یا کارهای سیاسی و تشکیاتی 
را به دســت بگیــرد و مدیریت کنــد. البته حضــور پدرانه و 
معنوی یک فرد مقبول در جامعه موثر اســت، آقای رئیسی 
می تواند این نقش را ایفــا کند یعنی نقــش معنوی و نقش 
هدایت های کان را در مسائل سیاسی انجام دهد.« این 
مساله البته با واکنش یک ســایت اصاح طلب هم مواجه 
شــده بود. ســایت نامه در این مورد در مطلبی نوشته بود: 
»آینده سیاسی رقیب مشــهدی روحانی فقط در انتخابات 
1400 خاصه نشده اســت، این روزها نام رئیسی پیوندی 
جالب تر بــا یک انتخابــات دیگر خورده اســت؛ انتخابات 
مجلس 98. اما رئیســی برای ماندگاری در سیاست چه در 
قامت کاندیدای انتخابات مجلس 98 یا ریاست جمهوری 
1400 یــا قرار گرفتن در جمــع لیدرهای اصولگــرا نیازمند 
فراهم سازی برخی زمینه هاســت. همراه کردن طیف های 

مختلف اصولگرایی به تنهایی کمکی بــه او نخواهد کرد، 
او نیازمند فضایی در افکارعمومی اســت کــه نگاه ها را از 
سمت دولت روحانی به ســمت او بچرخاند، یک فضا علیه 
روحانی.« در واکنشــی دیگر به ایــن ماجــرا رئوفیان، از 
چهره هــای اصولگرا گفته بود: »رئیســی قطعا بــا نگاه به 
انتخابات ریاســت جمهوری 1400 برای انتخابات مجلس 
یازدهم لیست می بندد تا زمینه جذب آرای بیشتر به منظور 

حضورشان در انتخابات 1400 فراهم شود.«
رئوفیان با اظهــار اینکه »وجود لیســت های متعدد 
در انتخابــات مجلــس باعث نشــاط انتخاباتی می شــود 
و نشــاط انتخاباتی یــک ضرورت اســت«، تاکیــد کرد: 
»قطعا رئیســی به عرصــه انتخابات مجلــس ورود خواهد 
کرد؛ البته نه به عنوان نامزد چون ایشــان بــه احتمال زیاد 
برای انتخابات ریاســت جمهوری 1400 بار دیگر کاندیدا 
خواهد شد.« این فعال سیاســی اصولگرا با بیان اینکه »با 
توجه به اینکــه اصاح طلبان در انتخابــات مجلس آینده 
دیگر شرایط شــان مانند ســال 94 نخواهد بود رقابت بین 
اصولگرایان و اصاح طلبان نفسگیر است«، اظهار کرد: 
»در انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان به لیست واحد 
نخواهند رســید و این طور نمی شــود که اگر آقای رئیسی 
لیست دهد لیســت او فهرســت نهایی اصولگرایان شود. 
ولی ایشــان می تواند کرســی های متعــددی از پارلمان را 
برای افــرادی که در لیســت مورد حمایتش قــرار می گیرد 
اختصاص دهد.« رئوفیان در همین حال یادآور شد: »من 
به عنوان یک فعال سیاســی از ورود آقای رئیسی به عرصه 
انتخابات مجلس اســتقبال می کنم، منتها ایشــان باید با 
قاعده درست وارد عرصه رقابت ها شود و برخی اشتباهات را 
که در انتخابات ریاست جمهوری کرد و باعث ریزش آرایش 
شــد تکرار نکند. مثا ایشــان فکر می کرد اگر در کنار تتلو 
قرار گیرد، می تواند آرای خاکستری را به میدان بیاورد که 
این یکی از بزرگ ترین اشتباهات ایشان بود.« عضو جبهه 
پیروان خط امام و رهبری اضافه کرد: »آقای رئیسی باید با 
آسیب شناسی از انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات 
مجلس آینده برنامه ریزی و به دور از تخریب رقبای خودش 
وارد عرصه رقابت ها شود.« رئوفیان هدف رئیسی از ارائه 
لیســت برای انتخابات مجلــس 98 را تقویــت زمینه های 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارزیابی کرد و 
گفت: »رئیسی قطعا با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری 
1400 برای انتخابــات مجلس یازدهم لیســت می بندد تا 
زمینه جذب آرای بیشــتر به منظور حضورشان در انتخابات 

1400 فراهم شود.« 
گفتنی است این جلسات را چند ماهی هست که آقای 
رئیســی تشــکیل داده و در برخی جلســات آن محمدباقر 
قالیباف هم شــرکت کرده اســت. حضور قالیبــاف در این 
جلسات نشان می دهدکه او وحدت اصول گرایان را مهم تر 
از برخی مســائل رخ داده در انتخابات 96 می داند. ضمن 
اینکــه به معنــای وجود نظــرات مختلــف در عین وحدت 
می باشــد. همچنین ســعید جلیلی کــه از نظــر گفتمان با 
رئیسی اشــتراک هایی دارد در برخی از این جلسات شرکت 
کرده اســت. از محســن رضایی، حداد عــادل، ذوالقدر و 
رحیمیان به عنوان دیگر نفرات شــرکت کننده در جلســات 
نام برده می شود. محور این جلســات ائتاف در انتخابات 

سال 98 است. 
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یک هفته پس از توصیه هــای رهبر معظم انقاب درباره کنوانســیون های بین المللی، 
مجلسی ها 4 مصوبه درباره اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساندند. 
همزمان محمود واعظی هم گفته است: »به هیچ وجه االن بنای ما بر عضویت در FATF نیست. 
یک اشتباهی که رخ می دهد این است که در دولت دهم لوایحی به مجلس داده اند، این لوایح 
پیش رفته و االن نوبت تصویب لوایح اســت و این لوایح با FATF متفاوت اســت، پس صراحتا 
نظر دولت این اســت که به هیچ وجه ما اعامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم 
نیســتیم. هر هفته رئیس جمهور با رهبر انقاب دیدار دارند و دیروز هم دیدار کردند و در مورد 

FATF هم صحبت شد.« 
این نمایندگان همچنان تاکید دارند که این الیحه همچــون لوایح اصاح قانون مبارزه 
با پولشویی، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
بخشــی از FATF هســتند. یک بار در اوایل جلســه دیروز محمدعلی پورمختار این موضوع را 
مطرح کرد که علی الریجانی در پاســخ به وی گفــت: »الیحه ای که در دســتورکار قرار دارد، 
ربطی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و شــورای عالی امنیت ملی باید برای 
این موارد رأی دهد.« ســاعاتی پــس از آن هم علی ادیانی، در زمانی که مســعود پزشــکیان 
اداره مجلــس را در اختیار داشــت همین موضــوع را تکرار کرد کــه باز هــم نایب رئیس اول 
مجلس این توضیح را تکرار کرد که »این الیحه ربطی به کنوانســیون ها نداشــته و باید برای 
مبارزه با پولشــویی در این مملکت قانونی تصویب شــود.« نمایندگان هفته گذشــته بررســی 
الیحه اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم ماده یک این الیحه را که مربوط به تعیین  
تأمین کننــدگان مالی تروریســم بود به کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس ارجــاع دادند. 
 مجلسی ها همچنین با تصویب ماده دوم الیحه مذکور شروطی را در تعریف تأمین مالی تروریسم

 تعیین کردند. 
براین اساس تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی االرض تلقی 
شــود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شــود و در غیر این صورت عاوه بر مصادره وجوه و 
اموال و در صورت نبود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت به مجازات 2 تا ۵ سال حبس 
و جزای نقدی معادل 2 تا ۵ برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود. ماده سوم این الیحه 
نیز با موافقت نمایندگان مواجه شد. اشــخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام 
قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروه ها و سازمان های 
تروریستی برابر فهرست اعامی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند. در موارد فوری و ضروری 
که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام کرده و مراتب را ظرف 
مدت 26 ساعت به مراجع قضایی اعام کنند. همچنین بر اساس موافقت مجلس با ماده چهار 
این الیحه، تأمین مالی تروریســم جرم سیاسی محسوب نخواهد شــد و مرتکبین از امتیازات 
جرایم سیاسی برخوردار نیستند. تعیین مجازات متخلفان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
نیز موضوع ماده ۵ الیحه اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که باز هم به تصویب 
مجلس رسید. بر اساس این ماده چنانچه هر یک از اشــخاص ذکر شده در این الیحه وظایف 
مندرج در این قانون را انجام ندهند، به مجازات معاونت جرم محکوم می شوند و در صورتی که 
در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و ســهل انگاری شود، به یکی از مجازات های 

درجه 7 محکوم می شوند. 

»دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا« روز چهارشنبه مجوزهای 
عمومی صادر شــده بعد از حصول برجام برای مشــخص کردن فعالیت های خاص با ایران 
را لغو کرده اســت. وزارت خزانه داری آمریکا بعد از حصول توافق هســته ای برجام با صدور 
چند مجوز عمومی قواعد شرکت های تحت کنترل یا مالکیت طرف های غیرآمریکایی برای 
تجارت با ایران در حوزه های خاص را مشــخص می کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 
روز چهارشــنبه اعام کرده مجوزهای عمومیH  و I که پس از توافق هســته ای ایران صادر 
شده بود را باطل کرده است. مجوز عمومی H  که بعد از اجرایی شدن برجام در روز 16 ژانویه 
سال 2016 صادر شده بود به مشــخص کردن مبادالتی می پرداخت که شرکت های خارجی 
تحت کنترل یا مالکیت اشــخاص آمریکایی مجاز بودند با ایران انجام دهند. مجوز عمومی 
I هم صادرات و بازصادرات هواپیمای مســافربری و قطعات و خدمــات یدکی مرتبط با آن را 
به ایران مجاز می کرد. خزانه داری آمریکا همچنین اعام کرد دســتورالعمل های »مقررات 
تحریم ها و مبادالت« را نیز اصاح کرده تا دامنه مجوزهای عمومی مربوط به واردات فرش 
و مواد غذایی را کاهش دهد. وزارت خزانه داری آمریکا اعام کرده از دامنه این فعالیت ها  تا 
تاریخ 6 آگوست 2018 که زمان اجرایی شدن تحریم های مربوط به این فعالیت ها علیه ایران 

است بایستی به مرور کاسته شود. 
مطابق این بیانیــه، خزانــه داری آمریــکا دو مجوز عمومــی جدید هم بــرای کاهش 
تدریجی فعالیت های مجــاز ذیل مجــوز عمومیI  تا تاریخ 6 آگوســت و کاهــش تدریجی 
فعالیت های مجــاز ذیل مجــوز عمومی H  تــا 4 نوامبر صادر کرده اســت. ترامــپ روز 18 
اردیبهشــت آمریکا را از برجام خارج کرده و فرمانی را برای بازگشــت تحریم هــا علیه ایران 
بعد از دوره های زمانــی 90 و 180 روزه صادر کرد. دوره 90 روزه در تاریخ 6 آگوســت 2018 
به پایان می رســد و دولت آمریکا قرار اســت بعد از آن مجــوز واردات فرش و مــواد غذایی 
از مبدا ایران به آمریــکا و برخی مبادالت مالــی مرتبط با آنهــا  را ممنوع کنــد. در پایان این 
دوره، فعالیت هــای انجام شــده وفق مجوزهای صادرشــده بــرای صــادرات و بازصادرات 
هواپیماهای تجاری مســافربری و قطعــات و خدمات مربوطــه به ایران نیز لغو می شــوند. 
در همین حال اندیشــکده »واشــنگتن« در تحلیلی به قلم کاترین پاور نوشــت: »در حالی 
که مســئوالن آمریکایی در حال بررســی تصمیمــات  خود در مــورد تحریم ایران هســتند، 
باید این نکته را  مد نظر داشــته باشــند که بازگشــت تحریم ها به همان شــکل  سابق، یعنی 
زمان پیش از امضای توافق هســته ای، درســت  نیســت. اگر این مهم از ســوی مسئوالن 
 آمریکایی رعایت  شود، واشــنگتن می تواند مجال بیشــتری برای بهره گیری  از نقاط ضعف

 ایران داشته باشد.« 
  در ادامه این تحلیل آمده است: »سیاستگذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن بخش 
نفتی  ایران باید به طور خاص بر درآمدهای نفتی این کشور  تمرکز کنند، نه بر فروش آن؛ یعنی 
حتی اگر اقداماتی  برای محدودکردن حجم صادرات نفتی ایران انجام می  دهند، باید اولویت 
آنها، تضمین بلوکه  شــدن درآمدهای  حاصل از این فروش ها باشــد. این در صورتی است که 
 دولت های خریدار نفت ایران، با باقی نگه داشــتن  درآمدهای نفتی این کشــور و بلوکه کردن 
آن موافقت  کنند. کاهش عایدات نفتی ایران می تواند مشــکاتی جدی  برای آن ایجاد کند. 
سیاستمداران آمریکایی در پی آن  هستند که اموال حاصل از فروش نفت ایران در کشورهای 
 واردکننده بماند و امکان اســتفاده از این منابع  مالی تنها در این کشــورها وجود داشــته باشد. 
 اقدام دیگری که قطعا آمریکا در جهت بازگشــت  تحریم های ایران انجام خواهد داد، اعمال 
 محدودیت هایی در زمینه خدمات مالی ویژه بانک مرکزی  ایران و دیگر بانک های این کشــور 
است که در لیســت  تحریم ها قرار دارند. با این حال، ممانعت از ارتباط  ایران با سوئیفت، برای 

جلوگیری از نفوذ ایران در  بازار پولی جهانی، نه ضروری است و نه کافی.  

تحریم های جدید

سرنوشت جدید یک قانون

رویداد
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جلســه اوپک که تمام شــد، زنگنه، وزیر نفت ایــران، در جمع خبرنگاران حاضر شــد تا 
جواب بســیاری از پرســش ها را بدهد. همکاری نکردن ایران و روســیه در به توافق رســیدن 
اوپک و غیراوپک منجر شــده بود زنگنه که به عنوان عضو ناظر جلســه بود، پیش از برگزاری 
نشست صدو هفتادوچهارم سازمان را ترک کند. او در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به 
موضع گیری های اخیر روسیه درباره افزایش عرضه نفت، درباره این کشور چه احساسی دارید، 
گفت: »چرا دلخور باشیم؟ باید واقعیت ها را درک کنیم. نباید توقع زیادی از کسی داشته باشیم. 
جمله معروف چرچیل را از یاد نبرید که وقتی از او پرسیدند چطور با روسیه که دشمن استراتژیک 
ما در جنگ جهانی دوم بود، متحد شدید، پاسخ داد بریتانیا دوست و دشمن دائمی  ندارد، فقط 
منافع ملی دائمی دارد... همیشه گفته ام که نه کشوری برادر ماست و نه دشمن دائمی ماست. 

ما برحسب منافع مان باید روابطمان با کشورها را تنظیم کنیم.«
 این سخن او زمانی حائز اهمیت می شود که الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه و خالد 
الفالح، وزیر نفت عربستان، با یک ماشین خود را به محل برگزاری اجاس اوپک و غیراوپک 
رساندند تا نزدیکی مواضع خود را نشان دهند. هرچند نشست اوپک با خنثی کردن برنامه ریزی 
آمریکا بــرای مقصر نشــان دادن ایــران در برهم زدن توافــق اوپک و غیراوپک همــراه بود؛ 
در عین حال همراهی مواضع دو کشور دیگر نشان داد که جمله زنگنه در نشست اوپک، همان 
است که به گفته او باید در تاریخ به ثبت برسد: »برخی اعضا نمی خواستند حرفی علیه آمریکا یا 
درباره سیاست زدایی از بازار نفت بزنند. من این را می دانستم و یادآور شدم که این اتفاق ممکن 
است برای هریک از اعضا بیفتد. می دانستم همه از این حرف استقبال نمی کنند؛ اما خواستم 

ثبت شود.« 
نکته درخور   توجه آن است که همراهی عربستان به عنوان یکی از کشورهای پرچالش با 
ایران با مواضع کشور، هرچند پیش تر در البی با روسیه وعده همکاری با این کشور برای افزایش 
تولید 8/1 میلیون بشکه در روز را داده بود، نشان دهنده شکست خواست روسیه در این اجاس 
و پایبندی اعضا به توافق بود. عاوه بر آن کارشناســان بر این عقیده هستند که نشست دیروز 
اوپک و غیراوپک صرفا برای نشان دادن زنده بودن توافق 2016 است؛ زیرا پس از توافق دیروز 
اوپک که با اطاع اعضای مهم غیراوپک نظیر روسیه و عمان به انجام رسید، در این اجاس 
نظر مخالفی بیان نخواهد شد. بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس که زنگنه را در این سفر 

همراهی کرده بود، هم به همین نکته اشاره کرد.
 نعمتی با بیان اینکه ســناریوی پیشــنهادی روس ها احتماال بر مبنــای توافق با  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا  بــوده، اظهار کرد: »به نظر می رســد آنها  می خواســتند افزایش تولید را 
در حد یک میلیون و 800 هزار بشــکه پیشــنهاد دهند تــا اوپک به یک میلیون بشــکه راضی 
شــود؛ اما اوپک ایــن را نپذیرفت و اصــل موضوع هــم اوپک اســت. مــا نمی توانیم برای 
اعضای خــارج از اوپک تصمیم بگیریم همچنــان که آنها  نمی توانند بــرای ما تصمیم گیری 
کنند.« ســخنگوی هیات رئیســه مجلس با بیان اینکه اوپــک به صیانت از تشــکیات خود 
پایبند اســت، گفت: »روس هــا باید با مــا صادق تر باشــند، اگر قــرار اســت در موضوعات 
اســتراتژیک همکاری داشــته باشــیم باید در این موارد نیز همفکری بیشــتری انجام شود. 
 اینکه آنها  با اصرار به دنبال بحث های خود باشــند، ایرادی اســت که تیم دیپلماسی باید آن را

 با روس ها مطرح کند.« 

تغییر یار نزدیک الریجانی

دوست و دشمن دائمی  نداریم
کنایه زنگنه به پوتین

پارلمان این روزهــا با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه اســت. چنــد هفته پیش علی 
الریجانی به ســختی توانســت رئیس مجلس بماند و حاال یکی از نزدیکترین چهره ها به 
او از ریاست یک کمیسیون کنار گذاشته شده اســت. عاءالدین بروجردی در انتخابات 
کمیســیون امنیت ملی نتوانســت رای الزم را برای ماندن در این پســت داشــته باشــد. 
انتخابــات هیات رئیســه کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلــس بعدازظهر 
یکشــنبه در حالی بــرای دومین بار برگزار شــد که هفته گذشــته به دلیل آبستراکســیون 
)نصاب شکنی( نمایندگان اصاح طلب در این کمیســیون، جلسه انتخابات برگزار نشد و 
به روز دیگری موکول شد. در هفته آخر خرداد جمعی از نمایندگان با خروج از جلسه اجازه 
برگزاری جلســه انتخابات هیات رئیسه را ندادند. شــنیده ها حاکی از این بود که برخی از 
نمایندگان مخالف ریاســت دوباره بروجردی بر کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس بودند. نهایتا هفته گذشــته انتخابات هیات رئیســه این کمیسیون برگزار شد و با 
انتخاب حشــمت الله فاحت پیشــه به عنوان رئیس این کمیســیون به ریاست 14 ساله 
بروجردی در این کمیسیون پایان داده شــد. در این انتخابات مجتبی ذوالنوری، نماینده 
مردم قم، حشمت الله فاحت پیشــه و عاءالدین بروجردی، نماینده مردم بروجرد نامزد 
ریاســت بودند که فاحت پیشــه و ذوالنوری هر یک 9 رای و بروجردی پنج رای را کسب 
کردند که به دلیل تســاوی آرای فاحت پیشــه و ذوالنوری قرعه کشــی انجام شد و قرعه 
ریاست به نام فاحت پیشه، نماینده اســام آباد افتاد. علیرضا رحیمی،  عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس بعد از انتخابات هیات رئیســه در صفحه شــخصی 
خود در توئیتر نوشــت: فاحت پیشه کاندیدای فراکســیون امید بود که در توافقی آقای 
کواکبیان به نفع ایشــان از نامزدی ریاســت کناره گیــری کرد و فاحت پیشــه با حمایت 
قاطع فراکسیون امید به ریاست کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید. بر همین 
اساس ولی الله نانواکناری، نماینده مردم بابلســر در مجلس شورای اسامی به نامه نیوز 
گفت:»حشــمت الله فاحت پیشه فردی مستقل اســت. دوستان خواســتند تغییری در 
مدیریت ایجاد شود اما سیاست گذاری کمیسیون تغییری نمی کند.  این جابه جایی بعد از 
14 سال صدارت عاءالدین بروجردی بر کمیسیون امنیت انجام شد؛ آن هم درحالی که 
ماه گذشته هیات رئیســه مجلس نیز تغییراتی به خود دید.« علی الریجانی در یازدهمین 
ســال ریاســت مجلس، در انتخاباتی برنده شــد که برای اولین بار به دور دوم کشیده و با 
کمترین میزان آرای خود در 10 ســال گذشــته به دور دوم کشیده شــد و با رأیی شکننده 
بار دیگر به صندلی ریاســت پارلمــان تکیه زد. تغییــر طیف در انتخاب روســا در مجلس 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز مثال زدنی بود. ریاســت این کمیسیون از 
یک چهره احمدی نــژادی به چهره ای اصاح طلب رســید. مهدی زاهــدی، وزیر علوم 
دولت احمدی نــژاد، جایش را به محمدرضا عارف، وزیر علــوم دولت اصاحات و رئیس 
فراکسیون امید مجلس داد.  حشمت الله فاحت پیشــه اواخر چهارمین دهه زندگی اش 
را طی می کند. اهل اســام آباد غرب از اســتان کرمانشــاه  اســت. نماینــده دوره های 
هفتم، هشتم و دهم مجلس از حوزه انتخابیه اســام آبادغرب، داالهو، گهواره و حمیل 
بوده اســت. او که ســه دوره عضویت مجلــس را در کارنامه دارد، در مقابــل عاءالدین 
بروجردی پیروز شــد که از دور ششــم نماینده شــهر بروجــرد و عضو کمیســیون امنیت 
ملی اســت. عاءالدین بروجردی در حوزه سیاســت خارجی فرد باســابقه ای محســوب 
می شود. او آن قدر در این حوزه نفوذ داشــته که بسیاری از ماقات های خارجی در حوزه 
منطقه را انجام می داده، لبنان و ســوریه جــزء حوزه هایی بود کــه عاءالدین بروجردی 
به عنوان رئیس کمیســیون و البته شــخصی متنفذ به پایتخت هایشان رفت وآمد داشته و 

ماقات های سیاسی مهمی  را انجام می داد. 
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مشایی نه کتک خورده و نه غذایش کم شده

در یک کشتی نشسته ایم 

در راه تهران

سخنرانی پرحاشیه

مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار هفته گذشته اظهاراتی داشت که خبرساز شد. او گفت: »آقای مشایی نه کتک می خورد و نه 
غذایش کم شده. او آزاد  آزاد است. دلیل بازداشتش هم این است که کارهای توطئه آمیزی در بیرون انجام می داده، این را بدانید کسی 
که خودش حرفه ای اطاعات است حتی اگر سیستم کتک هم مباح شود، هرگز با کتک اطاعات نمی دهد، تنها راهی که مشایی 
حرف بزند این است که خودش دهن باز کند.« طائب در پاسخ به این سوال که آیا رئیس دفتر احمدی نژاد جاسوسانه عمل می کرده؟ 
گفته است: » بله،  آقای مشایی نیروی بسیار پیچیده ای است و اینکه جاسوس است یا نه، خودش باید بگوید. مشایی توانست آقای 
احمدی نژاد را که در ریل نظام جلو می رفت از ریل خارج کند و تبدیل به یک نیروی ضد نظام کند، این نشان می دهد در این زمینه آدم 
موفقی است.« وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما اسنادی دارید که ایشان جاسوس دشمن بوده، گفته است: 

آقای مشایی به دلیل حرفه ای بودن اسناد و مدارکی از اقداماتش برجای نگذاشته است.

محمدجواد ظریف هفته گذشــته یکی از چهره های خبرســاز بوده اســت. او در یک 
جلسه حاضر شده و گفته است: »خیال نکنید اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدند، 
موفق می شــوند. بعضی ها خیــال نکنند اگر جمهوری اســامی ایران رفت، آنها  ســر کار 
می آیند. اکنون ایران، یعنی این جغرافیا و موجودیت عظیم پرافتخار تاریخی، با این مردم و 
توانمندی ها و امکانات هدف قرار گرفته است و ان شاءالله ما این هدف را ناکام می کنیم.« او 
البته افزوده است: »ما در ایران از اصولگرا، اصاح طلب، بی خط، مخالف جمهوری اسامی 
ایران یا مخالف دولت، همه در یک کشتی نشسته ایم و اکنون هدف دشمنان نه نظام ایران 
و نه دولت روحانی، بلکه هدف ایران است. این ایران است که اکنون برای تحقق برخی از 

اهداف و تمایات مانع است، می خواهند ایران را نابود کنند. «

»اگر دولت نبود، کشــور بهتر و مناسب تر اداره می شــد«؛ انتشار این ســخنان از زبان سرلشگر 
رحیم صفوی در برخی از رسانه ها واکنش های بسیاری را برانگیخت. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 
هم به این سخنان واکنش نشــان داد و گفت: »اگر کســی حرف متفاوتی می زند نظر شخصی اوست. 
صحبت های رئیس ستادکل و سپاه مشخص است. کســی که درجه نظامی باالیی دارد و حرفی می زند، 
نظر شخصی می دهد نه نظر ارگان و سپاه و این اظهارنظر هم نشانه آزادی سیاسی و آزادی بیان در کشور 
است.» اما در حالی که این واکنش ها ادامه داشت سرلشکر یحیی رحیم صفوی نقل قول مطرح شده از 

قول وی را تحریف شده و وارونه عنوان کرد و نسبت به رسانه های منتشرکننده انتقاد کرد. 
او گفت: »برای همه ما وظیفه است تاش کنیم تا با هماهنگی و هم افزایی و کمک به دولت محترم 
و قوای دیگر در حل مشکات و معضات اقتصادی، نقشه های دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی و 

عملیات روانی را خنثی کنیم.« 

نخست وزیر ژاپن در راه تهران است. آخرین بار تاکئو فوکودا، نخست وزیر وقت ژاپن  در سال 1978 به ایران 
سفر کرده بود. او قرار است ابتدا از بلژیک و فرانسه بازدید کند، ســپس به خاورمیانه سفر کند. رسانه های ژاپنی 
نوشتند انتظار می رود آبه در دیدار تیرماه خود با روحانی، درباره ادامه حمایت ژاپن از توافق هسته ای ایران پس از 
خروج دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این توافق رایزنی کند. اما این سفر نیز مانند اقدامات قبلی ژاپنی ها 
خیلی دیرتر از باقی کشورهای بزرگ انجام می شود. در حالی که کشورهای اروپایی بعد از توافق، با اعزام تیم های 
دیپلماتیک و اقتصادی تاش کردند رابطه تجاری خود با ایران را احیا کنند، ژاپن با احتیاط همیشگی عمل کرد. 
زمانی که دستیابی به برجام و لغو تحریم ها قطعی شده بود، برای نخستین بار در مهر 94 وزیرخارجه ژاپن در صدر 
هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد. منابع خبری از نهایی شدن برنامه سفر نخست وزیر ژاپن خبر 
داده اند، در عین حال قطعیت آن را مطرح نکرده اند. با این همه، شاید بتوان سفر هفته آینده وزیرخارجه ژاپن به 

تهران را مهر تاییدی برای خبر سفر شینزو آبه به تهران دانست. 

چهره



یکی از مهم ترین  چهره های هفته گذشته سید حسین 
موسویان است. سید حسین موسویان، دیپلمات هسته ای 
پیشــین ایران، نســبت به ادامه وضعیت کنونی در صحنه 
سیاســی جــاری هشــدار داده  و از مقامــات جمهــوری 
اسامی خواسته است برای خروج از بن بست به »استعفای 
دولــت فعلی و برگــزاری انتخابــات زودرس« تــن دهند. 
آقای موســویان در مصاحبه با روزنامه همشهری، تصمیم 
پیشاروی جمهوری اسامی  را در خصوص برجام »سومین 
تصمیم مهم تاریخی در سیاست خارجی« خوانده و ضمن 
همســنگ قلمداد کردن آن با پذیرش قطعنامه ۵98 گفته 
است: »از نظر من مهم ترین تصمیم سیاست خارجی نظام 
جمهوری اسامی در حیات امام  پذیرش قطعنامه ۵98 بود 
که شخص ایشان تصمیم گرفت و همه مسئولیت های آن 
را هم پذیرفت. تصمیمی  که به عقیده من موجب حفظ اصل 
نظام جمهوری اســامی  شــد. به نظر من در تاریخ رهبری 
حضرت آیت الله خامنه ای هم مهم ترین تصمیم سیاست 
خارجی ایران، پذیرش برجام بوده که یک تصمیم اجماعی 
همه ارکان اصلی نظام همچون مجلس، دولت، شــورای 
امنیت و مقام معظم رهبری بود. اکنون که آمریکا از برجام 
خارج شده، جمهوری اســامی  در آستانه سومین تصمیم 

مهم تاریخی خود در سیاست خارجی قرار گرفته است.« 

  راغفر: پیشنهاد انتخابات زودرس ریشه در خارج دارد
 این دیپلمات پیشــین ایران نبــود »اجماع و وحدت 
داخلی« را به دلیل اختافات جناح های سیاسی  بزرگترین 
مانع خروج از بن بست کنونی برشمرده و اضافه کرده است: 
»بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره اندیشی 
کنند؛ حتی به قیمت یک خانه تکانی اساســی در دولت یا 
حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا 
استمرار وضع فعلی تا  دوســال دیگر، ممکن است موجب 

لطمات غیرقابل جبران شود.«
اما حمیدرضــا جایی پــور در کانال خبــری امتداد 
به سخنان موســویان واکنش نشــان داده. جایی پور در 
یادداشــت خود نوشت: »جناب حسین موســویان ظاهرا 
برای برون رفت کشور از بحران های جاری پیشنهاد استعفا 
به روحانی  داده است. بعد این ســخن را رسانه های دولت 
موازی به اصاح طلبان هم نسبت دادند که از اساس خطا 
است. زیرا  موســویان خودش  را اصاح طلب نمی داند. او 
بیشتر یک دیپلمات اعتدالی  است و اینک که روحانی زیر 
فشار رسانه ای است او هم یک ضربه به او می زند چون برای 
گوینده نه مالیات دارد و نه فشاری او را تهدید می کند. ثانیا 
هیچ الیه ای از جبهه سیاسی اصاح طلبان در ایران دنبال 
استعفای روحانی نیستند. زیرا مشکل کشور دولت روحانی 
یا »سیاست های سیاستی« در هیات دولت نیست. مشکل 
کشور »سیاسی« اســت. آنگاه جناب موســویان به جای 
درست آدرس دادن و تاکید بر لزوم پذیرش اصاح  از سوی 
هسته اصلی قدرت، آدرس غلط می دهد چون طلبکاری از 
دولت روحانی هم حرف قشنگی است و هم هزینه ندارد.«

مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
هم در واکنشــی  به این اظهار ات موســویان گفته است: 
»درباره نظر سیدحســین موســویان خیلی محترمانه باید 
درباره چنیــن اظهارنظرهایی گفت کــه آدرس غلط دادن 
است. به نظر می رسد چنین نظراتی مانند همان زمزمه هایی 
است که برخی در راستای بر سر  کار آمدن دولت نظامی  سر 
دادند زیرا شیپور را از سر گشــادش زدند و به جای آنکه به 
مشکات و چالش های اساسی کشــور نگاه اندازند، همه 

را تعمیم دادند به جایی که دارای کمترین مشــکل اســت 
و خودش هم قربانی عوامل اصلی مشــکات به حســاب 
می آید. طرح چنین ســخن هایی ارزش چندانی ندارد، اما 
بیان این نظرات از جانب آقای موسویان جای تعجب دارد 
زیرا عوامل موثر بر مشکات کشور کاما مشخص است؛ 
باندها و تندروهایی که آسیب های جبران ناپذیری به کشور 
وارد کردند و وقتی فعال هســتند با تغییر ســبک دولت هم 

اتفاقی نمی افتد و مشکات حل نمی شود.
جنگ روانی که جریان های مختلــف راه انداختند، 
چالش هــا و اختاف نظرهای بنیادی که در ســطح هیات 

حاکم وجــود دارد جــز از طریــق گفت وگو، تعامل و ســر 
عقل آمدن تمام جریانات قابل حل نیســت. مسائل جدی 
کشور این موارد است نه اینکه مساله را این قدر ساده سازی 
کنیم و تعمیم دهیم به کوتاه ترین دیوار و دل خود را خوش 
کنیم که با این روش حل می شــود. حســین موسویان از 
دوستان آقای روحانی محسوب می شود، اما بعید است که 
فرد مصاحبه شونده با آقای روحانی هماهنگ باشد، اما دلیل 
تغییر موضع آقای موسویان و اینکه چرا به این شکل عمل 
می کند را نمی دانم. بدون تردید استعفای دولت کشور ما را 
با چالش های بسیار اساسی تری مواجه می کند و باندهای 
وابســته به قدرت و ثروت، قدرت بیشــتری پیدا می کنند و 
هر روز فشارهای بیشتری وارد می  کنند و شرایط یکه تازی 

تندروها در داخل و خارج از کشور فراهم می شود.«

  جامعه ایرانی
 صادق زیباکام گفت:» آقای روحانی متوجه شده که 
تندروها ادامه کار دولتش را متوقف کرده اند. در حال حاضر 
دولت روحانی مانند اتومبیلی می ماند که در حال حرکت بوده 

و در اثر برف سنگین سرعتش کمتر شده است.
مهم ترین بحث این روزهای جامعه ایران، مشکات 
اقتصادی و راه حل های آن اســت. برخی بــر این اعتقاد 
هســتند که دولت باید اســتعفا دهد و انتخابات زودهنگام 
شکل گیرد. هر چند گروه دیگری بر این اعتقادند که حتی با 

وجود این اتفاق هم مشکات حل نخواهد شد.«
سید حسین موســویان، از نزدیکان حســن روحانی 
در گفت وگویی مطرح کرده اســت که »برای ایجاد اجماع 

و وحدت داخلــی نیاز به درک درســت از شــرایط داخلی و 
خارجی کشــور، فداکاری و ازخودگذشــتگی است. با این 
وضع، مشکات اقتصادی فعلی مردم و منافع کان ملی 
کشور دو قربانی اصلی اختافات فعلی جناح های سیاسی 
داخلی هستند. بزرگان نظام باید قبل از هر چیز در این مورد 
چاره اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه تکانی اساسی 
در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات 
زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا دو سال دیگر، ممکن 

است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.«
اما مرتضــی مبلغ، فعــال سیاســی اصاح طلب در 
گفت وگو با جامعه ایرانی تاکید کرد که » بدون تردید استعفا 
دولت کشــور را با چالش های بسیار اساســی تری مواجه 
می کند و باندهــای تبهکار قدرت بیشــتری پیدا می کنند و 
هرروز فشارهای بیشــتری وارد می  کنند و شرایط یکه تازی 

تندروها در داخل و خارج از کشور فراهم می شود.«
صــادق زیباکام، فعــال سیاســی اصاح طلب نیز 
در خصــوص نظر حســین موســویان مبنی بر اســتعفای 
دولت در گفت وگو با جامعه ایرانی گفــت: از این منظر که 
به واسطه تهدیدات خیلی جدی که از جانب دولت آمریکا 
صورت می گیرد، نیاز به یــک وحدت ملی داریم نظر آقای 
موسویان درست به نظر می رسد، اما مانع اساسی که بر سر 
این وحدت وجود دارد تندروهای تمامیت خواه هستند که 
به جز تمام قدرت هیچ نظم و نســخ دیگری را نمی پذیرند. 
تمامیت خواهان حتی نمی پذیرند که نیمی  از وزرا به انتخاب 
آقای روحانی و مجلس باشــد و حاضر نیستند هیچ بخشی 
از قدرت را از دســت بدهند. خواهان تمام قوا باهم هستند 
در حال حاضر هم تنها مشکل آنها قوه مجریه است که در 
اختیار آنها قرار ندارد، بنابراین چنیــن وضعیتی برای آنان 
غیرقابل تحمل است و ازآنجاکه به دنبال تمام قدرت هستند 
حتی اگر ۵ درصد آن را در اختیار نداشــته باشند قاعده را به 
هم می ریزند تا 90 درصد اختیاراتشان صد در صد شود. هیچ 
فرمول، طرح و مصالحه ای حتی درصورتی که آقای روحانی 
استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار شود، فایده ای ندارد 
و تنها مساله ای که برای تندروها می تواند در حقیقت آنها را 
آرام کند کسب تمام قدرت است. در حقیقت فرمول آقای 
موسویان که استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام 
اســت تنها در یک صورت موفقیت آمیز خواهد بود، اینکه 
تعداد قابل توجهی از 24 میلیون رأی دهنده به روحانی در 
انتخابات حاضر نشــوند و 16 میلیونی که به آقای رئیسی 
رأی دادند با چند نفر از طــرف رأی دهندگان آقای روحانی 
در انتخابات شــرکت کنند تا قوه مجریه هم از آن تندروها 
شــود واال هر چیز دیگر که کمی  قدرت را از آنان دور کند، 
نمی پذیرند. وی درباره احتمال رضایت روحانی از پیشنهاد 
موسویان توضیح داد: آقای روحانی متوجه شده که تندروها 
ادامه کار دولتش را متوقف کرده اند. در حال حاضر دولت 
روحانی مانند اتومبیلی می ماند که در حال حرکت بوده و در 

اثر برف سنگین سرعتش کمتر شده است.
این فعال سیاسی اصاح طلب در این رابطه به مساله 
افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: برای فلج کردن دولت 
اگر هر یک از این موارد یعنی حضور دست هایی یا تهدیدات 
آمریــکا یــا بی کفایتی های خــود دولــت را در نظرگیریم، 
درهرصورت کاری از دست دولت روحانی برنمی آید، بنابراین 
در هر حالتی )استعفا یا عدم آن( تغییری به وجود نخواهد 
آمد زیرا کار دولت آقای روحانی تمام  شده است. زیباکام 
افزود: آقای روحانی باید تمام قدرت را به تندروها واگذار کند 
زیرا در غیر این صورت تندروها در عمل دولت را بیش از این 
متوقف خواهند کرد. وی آینده را چنین پیش بینی کرد: آینده 
را به طور کامل در کف تندروها می بینم منتها مساله اساسی 
این است که تندروها با آمریکا چه کاری می خواهند انجام 
دهند؟ زیرا روحانی را ضربه فنی کردند ولــی درباره ترامپ 

معلوم نیست چه خواهند کرد.

روحانی استعفا  دهد
ایده سیدحسین موسویان جنجالی شد
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فضای مجازی

اقدام 
قابل توجه یک 
امام جمعه

حتی حامیان 
حسن روحانی در 
انتخابات 96 نیز 
به جمع منتقدان 
او در ماجرای 
حضور در توچال 
پیوسته اند

یکی از وزرای 
سابق احمدی نژاد 
به حضور روحانی 
در توچال واکنش 

نشان داد

مشاور روحانی به منتقدان رئیس جمهور کنایه زد

محسن رضایی هم به هشتک تغییر پیوست

درخواست یک نماینده برای تغییر کابینه
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حرف روز 

 حضور روحانی در توچــال وقتی که مردم در این 
وضعیت هســتند بســیار ناراحت کننده بود. مــا انتظار 
داشــتیم ایشــان به جمع مردم فقیر در همین حاشیه 
تهران می رفتند و از درد و رنج آنها  می پرسیدند. ضمن 
اینکه لباس ایشــان که یــک برند آمریکایــی بود چه 
نشانه ای به همراه خود دارد؟ به نظرم ایشان باید در این 

مورد به مردم پاسخ بدهند. 

قطعا اگر ۳ مفسد اقتصادی را اعدام می کردند، 
چهارمی  دیگر پیدا نمی شد. 

وقتی وزیر اقتصــاد و رئیــس بانک مرکزی 
اطاعــات نمی دهند به چــه کســانی ارز 4200 
تومانی داده اند و با این ارز آنها  چه کرده اند، یعنی 
رانتخواری و فساد و سودجویی . چرا مجلس ورود 

نمی کند؟

مردم عاشــق نظام و مملکت شان هستند. 
شــما را به خــدا بــا مفســدان و اخالگــران که 
می خواهند همنوا با استکبار این نظام ما را از بین 
ببرنــد برخورد انقابــی کنید ، با اعــدام و مصادره 
اموال آنها. مگر اوایل انقاب با فئودال ها همین 
 برخورد نشــد ؟ بهتریــن روش برای آنهــا   همین

 است.

آن مسئوالنی که در شرایط سخت اقتصادی 
کشــور درد مردم را احســاس نمی کنند، توضیح 
بدهند چرا مسئولیت قبول کرده اند و بابت این پست 
و مســئولیت ماهانه از بیت المال حقــوق، مزایا و 

تسهیات دریافت می کنند ؟

بنگاه دارها شب ها با هم می نشینند دور هم 
و برای قیمت هــا و اجاره بها برنامه چینی می کنند. 
ســازندگان و بنگاه داران مسکن و خودرو و سکه و 
ارز، اتحادیه و مجامع صنفی دارند و با هم همفکر 
هستند ولی خریداران و اجاره نشــینان بیچاره که 
اکثرا قشر کم درآمد هستند، متاسفانه نه اتحادیه 
و نه مجمــع و نه همنشــینی بــا هم دارنــد. پس 
واسطه ها، هر که باشــد، هرکاری بخواهند بر سر 

این مردم مستضعف می آورند. 

اســتقامت و ایســتادگی بازیکنــان تیم ملــی 
جمهوری اسامی ایران در برابر ابرقدرت های جهان 
و اروپا و آفریقا در اوج تحریم های بازی و حتی لباس 
و کفش ستودنی بود. از جان مایه گذاشتند و شایسته 
هر نوع تقدیری هســتند. در صدر همــه اما کی روش 
 اســت که این خوشــحالی ها همــه مدیــون درایت

 اوست. 

مفسدین اقتصادی مفســد فی االرض هستند 
و باید اعدام شوند. مگر می شــود یک خانم و یک آقا 
در یک شــرکت با ارز دولتی اقتصاد یک کشــور را به 
بازی بگیرند و دشمن را خوشــحال کنند ؟ این افراد با 

فتنه گران 88 هیچ فرقی ندارند. 

 آقای روحانی چه کسانی مقابل انتشار لیست 
مفسدان مقاومت می کنند؟

افراد ســودجو و فرصت طلب تروریست های 
اقتصادی هســتنند که بــا سوءاســتفاده از ضعف 
مدیریتی حاکم بر تیم اقتصادی و بی تفاوتی آنان، 
مخل امنیت کشور شده اند. آنها با استکبار جهانی 
و نوکران آنان در منطقه همنوا شده و بر مردم و نظام 
ظلم مضاعف می نمایند. الزم اســت بــا آنها  در هر 
رده و با هر نسبتی به شــدت بر اساس قوانین کشور 

برخورد قاطع کرد. 

 دولت باید ارز داده شــده را به قیمت »روز« از 
آنها  پس بگیــرد و دوبرابر ارز داده شــده را به عنوان 
جریمه از آنها مطالبه کند تا دیگر کسی جرات چنین 

کاری را به خود ندهد.

روحانــی اصا قبــول نــداره که مشــکات 
اقتصادی وجود داره اون وقت انتظار دارید که تیم 
اقتصادی رو تغییر بــده؟  روحانی گوشــش به این 
حرفا بدهکار نیســت. خود مجلس باید راســا برای 
استیضاح اقدام کنه و قانونی رو سریعا تصویب کنه 
که اختیار برکناری رئیس بانک مرکزی هم به دست 

مجلس بیفته. 
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با گذشت بیش از یک ماه از خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجام و گفت وگوها و مذاکرات طرف ایرانی 
با دیگــر طرفیــن برجامی  همچــون اروپا، روســیه و 
چین همچنان چشم انداز خیلی روشــنی از روند این 

مذاکرات نمی توان ارائه داد. 
از یک ســو ســید عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارجــه از احتمــال خــروج از برجام ســخن گفته و 
می گوید مذاکرات برجامی  با اروپا چشم انداز روشنی 
ندارد و از دیگر سو محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه 
دیپلماسی ظاهرا روز چهارشــنبه گذشته در نشست 
فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس گفتــه بود که 
اروپایی هــا یک هفته دیگــر برای ارائه نظرات شــان 

در خصوص پیشنهادات ایران فرصت دارند.
 بنابراین یــک فضای پرالتهابــی را درباره برجام 
نظاره گر هستیم. آن هم در شرایطی که پس از خروج 
آمریکا از برجام، طرف ایرانی بــه طرف اروپایی گفت 
که اگــر تضمین هــای الزم را بدهند ایــران از برجام 
خارج نخواهد شــد. در حال حاضر قرائن و شــواهد 

نشــان دهنده آن اســت که اروپایی ها مایل هســتند 
 مســاله  هســته ای را حل وفصل کننــد و تضمین های 
الزم را ارائــه دهند امــا نمی توانند، زیرا شــرکت های 
بزرگی که می توانند کارگشــا باشــند مانند توتال، پژو 
ســیتروئن، هواپیمایی ایرباس و شــرکت های بزرگ 
نفتی که بــا آمریکا رابطــه نزدیک و مبادالتــی دارند، 
نمی توانند قید منافع شراکت شان با آمریکا را بزنند و 
با ایران وارد همکاری شــوند. صرف تضمین هایی که 
کمیسیون اروپا بدهد آنها  حاضر به همکاری نخواهند 
شد، بنابراین اروپایی ها به این سمت حرکت  کرده اند 
که بتوانند از یک سو شرکت های کوچک و متوسط را 
راضی به مبادله با ایران کنند چرا که این شــرکت های 
کوچک  یا متوسط با آمریکا ارتباطی ندارند و با دالر نیز 

معامله نمی کنند.
 از سوی دیگر خرید نفت را از ایران ادامه دهند. 
هفته گذشــته خبــری منتشــر شــد مبنی بــر اینکه 
آمریکایی ها تا آبان ماه به شــرکت ها فرصت داده اند تا 
تکلیف خود را روشن کنند و بعد از آبان ماه نفت ایران 
تحریم خواهد شــد و خریــدی از ایران نباید داشــته 
باشند. با این وجود اما اروپایی ها اعالم کرده اند که به 
خرید نفت شــان از ایران ادامه می دهند  منتها مساله 
اینجا ست که اگر به خریدشــان ادامه دهند پول های 
نفت را به چه صورت به ایران خواهند داد. این مساله 

که چه بانک هایی به صورت واسطه این پول را تحویل 
ایــران دهند خیلی اهمیــت دارد. تمــام اینها موانعی 
اســت که باید در بســته ای که اتحادیه اروپا به ایران 
ارائه می دهد مشخص شده باشد. چون از یک طرف 
تحریم نفت و بخش کشــتی رانی و بیمه ایــران و از 
طرف دیگر بحث پروژه های مشــترکی کــه بین ایران 
و اتحادیه اروپا و ســایر کشــورها مانند چیــن، هند، 
ژاپن و کره جنوبی پیگیری می شــود، مطرح اســت. 
واقعیت این است که در میان اروپایی ها »خواست« 
همکاری با ایران وجــود دارد اما هنوز »توان« آن را به 
دست نیاورده اند و باید ببینیم که آیا چنین طرح  هایی 
می تواند توان الزم را برای مقابله با تحریم های آمریکا 

به وجود بیاورد یا خیر.
 از دیگر ســو اروپــا و خصوصــا فرانســه اعالم 
کرده اند که مایل هســتند بر ســر مســائل موشکی یا 
آنچه  آنها بی ثبات سازی منطقه ای می خوانند با ایران 
وارد مذاکره و گفت وگو شــوند و ایران در این زمینه ها 
از خود انعطافی نشــان دهــد تا طــرف اروپایی بتواند 
به آمریکایی ها فشــار وارد آورد مبنی بــر اینکه در این 
زمینه ها با ایران به توافق رسیده  و راهکارهای جدیدی 
فراهم شده است. البته تمام این موارد در حد حرف و 
بحث و گفت وگو ست و اینکه واقعا تا چه حد تحقق پیدا 
کند، هنوز مشخص نیســت. فعال که طرفین در حال 
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گفت وگو و مذاکره با هدف رســیدن به نتیجه  یا همان 
بسته پیشنهادی اروپا هستند. 

در این بین به نظر می رسد که بر اساس شواهد 
موجود، اروپا نتواند بســته قابل توجهی به ایران ارائه 
دهد. اما شاید اگر چینی ها با اروپا همکاری کنند و ژاپن 
و کره جنوبی نیز تاحدی انعطاف نشان دهند، بتوانند به 
راه حلی دست پیدا کنند ولی اتحادیه اروپا بدون شک 
به تنهایی نمی تواند تضمین هــای الزم را برای ایران 

ایجاد کند.
 از ســوی دیگــر من شــخصا معتقد هســتم که 
برجام  دســتاوردی بزرگ برای مردم ایران بوده و این 
توافق موجب شــده که تهدید علیه امنیت ملی ایران 
از بین برود یا کاهش پیدا کند و پرونده سازی ها علیه 
کشــورمان پایان یابد. بنابراین در چنین شرایطی اگر 
ایــران تصمیم به خــروج از برجام بگیرد این مســاله 
نه تنها کمکی به حل مســاله نمی کنــد، بلکه اوضاع را 
متشــنج تر خواهد کرد  چرا که بهانه ای دســت آمریکا 
می دهد تا بتواند کشورهای دیگر را با خود علیه ایران 

همراه کند. 
حال ســوال اصلی این اســت کــه اگر ایــران از 
برجام خارج نشود آیا روند فعلی بهتر خواهد شد؟ به 
نظر من راه حــل میانه برای جمهوری اســالمی ایران 
این اســت که برجام را به حالت تعلیق درآورد یعنی در 

نهایت اجرای بخش هایی از برجام را به حالت تعلیق 
دربیاوریم تا فشار بیشتری متوجه آمریکا شود و بلکه 
به تجدیدنظر در خصوص برجام مجبور شــود. با این 
روش مــا می توانیم خواســته های خودمــان را دنبال 
کنیم. درواقع در تعلیــق برجام امــکان بهره برداری 

مجدد از برجام و منافع آن وجود دارد. 
خروج کامل از برجام این ضــرر را دارد که اگر 
بخواهیم دوباره بــه توافق بازگردیم خیلی مشــکل 
است و باید دومرتبه مذاکرات جدیدی انجام شود. 
از طرف دیگــر خــروج از برجام عمال دشــمن های 
ایران را متحــد و دومرتبه فضاســازی های پیش از 
سال 91 را به وجود خواهد آورد. بنابراین ایران باید 
تالش کنــد به دنبال راه حل هایی باشــد کــه آمریکا 
را در انــزوا قــرار داده و شــرایط بــرای این کشــور 

دشوارتر شود. 
این در حالی اســت که با خروج ایران از برجام، 
وضعیتی فراهم می شود که اهداف آمریکا پیش برود 
و آنها  بهانه های کافی برای فشــار علیه ایران داشته 

باشند. 
برخی نیز مطرح می کنند که اگر ایران در برجام 
باقی بماند، متضرر می شود اما به نظر من همان طور که 
اشاره کردم اگر ایران بخش هایی از برجام را به حالت 

تعلیق دربیاورد، متضرر نخواهد شد. 

در نهایت اینکــه اختالف نظر آمریــکا و اروپا در 
زمینــه برجام کامــال واقعی اســت و ایــران می تواند 
از ایــن اختالف نظــر به نفــع منافــع خود و بــا هدف 
انزوای واشــنگتن بهره ببــرد. برخی بر ایــن عقیده  
هســتند که آمریکا و اروپــا در حال نقــش  بازی کردن 
هستند اما درواقع قرائن و شــواهد نشان می دهد که 
اتحادیه اروپــا و به ویژه کشــورهای اصلــی آن مانند 
انگلیس، فرانســه و آلمان و ایتالیا بــه صورت واقعی 
 با آمریکا در مورد توافق هســته ای ایران اختالف نظر 

دارند. 
از طرف دیگــر آمریــکای دونالد  ترامپ بر ســر 
پیمان هایی چــون پیمان پاریس، نفتــا و تعرفه های 
تجــاری بــا بســیاری از کشــورهای جهــان ماننــد 
مکزیک، چین و اروپاییان دچار مشــکل شده است. 
این در شــرایطی اســت که اقدامــات  ترامــپ و تیم 
اقتصــادی اش دقیقــا زیر پاگــذاردن اصــول اول 
ســرمایه داری به نفــع منافــع کوتاه مدتی اســت که 
 اقتصاد آنها مدعی هســتند در بلندمدت به زیان همه

 است. 
در حال حاضر مساله این است که ایران تا چه حد 
می تواند از اختالفات ایجادشده میان آمریکا با دیگر 
کشورهای جهان به خصوص اروپا بهره ببرد و آمریکا 

را دچار انزوا کند. 
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چشم انداز مبهم
آیا اروپا توان ایستادگی در برابر آمریکا را دارد؟

با نزدیک شــدن به زمان اعمــال تحریم های آمریکا 
علیه ایران،  مذاکرات تهران با طرفین برجامی و بحث ارائه 
تضمین های الزم از سوی اروپا، نیز در شرایط حساس تری 
دنبال می شود. در مرحله فعلی این پرسش مطرح است که 
ایران چه انتظاراتی از طرف غربــی دارد و آیا امکان تحقق 
این انتظارات وجود دارد یا خیر؟ جمهوری اســامی ایران 
تاکید کرده که باید منافع اقتصادی برجام حفظ شود و طرفین 
باقیمانده در توافق شامل کشورهای اروپایی، روسیه و چین 
بتوانند خســاراتی که از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده را 
جبران کنند. اگر این اتفاق بیفتد، ایران در برجام باقی خواهد 
ماند. برای اینکه چنین خواسته ای محقق شود در درجه اول 
باید فروش نفت ایران در سطح کنونی حفظ شود و نحوه انتقال 
نفت تضمین شود. همچنین ایران باید مطمئن شود که به 
منابع مالی حاصل از فروش نفت و شــبکه بانکی دسترسی 
خواهد داشــت. در صورتی که چنین اقداماتی انجام بگیرد 
حتی اگر شرکت های بزرگ اروپایی نیز از ایران خارج شوند، 
حداقل های مدنظر ایران محقق خواهد شــد. زیرا با وجود 
ادامه فعالیت یا حضور شــرکت های کوچک و متوسط اروپا 
تاحدودی می توان خاء ناشــی از خروج شرکت های بزرگ 
اروپایی را برطرف کرد اما اگر این بسته نتواند تضمین هایی 
در مورد فروش نفت، نحوه انتقــال آن به بازارهای جهانی و 
دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت ارائه دهد دیگر 

دلیلی وجود نخواهد داشت که ایران در برجام باقی بماند. 
فعا نمی توان قضاوت کرد که  آیا بســته پیشنهادی 
اروپا رضایت بخش خواهد بود یا خیر، زیرا هنوز بسته ای ارائه 
نشده که بتوان آن را آنالیز کرد. در این میان موانعی بر سر راه 
کشورهای اروپایی برای ادامه همکاری   ها با ایران وجود دارد 
که اصلی ترین مانع همان آمریکاست. ما باید این موضوع 
را در نظر بگیریم که در خصوص اراده اروپایی ها برای حفظ 
برجام هیچ تردیدی وجود ندارد و حتی بدبین ترین جریان ها ، 
افراد و شخصیت ها درون کشور نیز تقریبا اجماع نظر دارند که 
اروپایی ها اصرار به حفظ برجام دارند. اما در مورد توانایی اروپا 
اصا خوش بینی وجود ندارد؛ چرا که دالیلی از جمله پیوند 
خوردن اقتصاد اروپا و آمریکا و سوءاستفاده آمریکا از سلطه 
دالر بر نظام بانکی جهانی باعث شده که اروپایی ها نتوانند آن 

اندازه ای که مطرح می کنند انتظارات ایران را برآورده کنند. 
از دیگر سو اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت 
آمریکا قصد دارد تا 4 نوامبر فروش نفت ایران را به صفر برساند 
و هیچ معافیتی را بــرای خریداران نفت مدنظــر قرار ندهد. 
این مسا له بسیار مهم است؛ زیرا در حال حاضر در واشنگتن 
دولتی بر سر کار است که نه تنها حاضر نیست معافیتی را برای 
شرکت های طرف قرارداد با ایران در حوزه نفت اعمال کند بلکه 
وارد یک جنگ تجاری گسترده با اروپا و چین شده است. وقتی 
خودروهای اروپایی برای ورود به بازار آمریکا با تعرفه مواجه 
می شود می توان درنظر گرفت که این محدودیت ها در مورد 

ایران با هیچ گونه کوتاهی، تخفیف یا معافیتی مواجه نشود.
در چنین شــرایطی اگر در درجه نخســت ایران بتواند 
خریداران نفت را حفظ  و در درجه بعدی بتواند آن را منتقل کند 
یک دستاورد بزرگ است. زیرا در صورت اعمال تحریم های 
آمریکا، هم شــرکت های نفتکش و هم بنــادری که نفت را 
تخلیه می کنند با تحریم مواجه خواهند شد، بنابراین وقتی 
نفتکش ها و بنادر با تحریم مواجه شوند صادرات نفت ایران 
بسیار مشکل خواهد بود. از دیگر سو آمریکا تهدید کرده که 
در صورت ادامه همکاری بانکی اروپا با ایران حتی اگر الزم 
باشد سوئیفت و بانک های مرکزی اروپا را نیز تحریم خواهد 
کرد، کــه در صورت اعمــال چنین تحریم هایــی یک مانع 
بزرگ بر سر راه همکاری های طرفین ایجاد خواهد شد. اگر 
آمریکایی ها نخواهند در این زمینه حداقل برای حفظ منافع 
متحدان شان شــرایط ســهل تری را در نظر بگیرند، عبور از 
این مانع بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل چشم انداز 
بسیار ناامیدکننده ای پیش روی طرفین قرار می گیرد. تصور 
من این اســت که جمهوری اســامی ایران حداقل تا زمان 
بازگشت تحریم ها و به محک گذاشتن اقدامات اروپایی ها 
صبر می کند و در آن شرایط تحریمی، اگر اروپایی ها نتوانند 
خواســته های ایران را مدنظر قرار دهند ممکن است ایران 
تصمیمات دیگری بگیرد، لذا بعید به نظر می رســد پیش از 
فرا رســیدن 15 مرداد ماه، ایران مذاکــرات با طرف اروپایی 
را پایان یافته یا شکســت خورده قلمداد کند و از برجام خارج 
شود. اگر چند بار از زبان مقامات ایرانی شنیده ایم که موعدی 
را برای ارائه تضمین های الزم از سوی اروپا تعیین کرده اند، 
ناشــی از آن اســت که صبر طرف ایرانی در حال لبریزشدن 
است. اما به طور کلی بعید است که در چنین شرایطی ایران 
بخواهد پیش دستانه مذاکرات را شکست خورده اعام کند 
و تصمیم به خروج از برجام بگیرد.  همچنین باید توجه داشت 
که ادامه توافق هســته ای ایران برای اتحادیه اروپا از ســه 

منظر حائز اهمیت اســت؛ یکی بحث هویتی است و اثبات 
استقال رای اروپا و اینکه اتحادیه اروپا فارغ از میل و اراده 
ایاالت متحده آمریکا می تواند از دستاوردها و منافع خود دفاع 
کند. نکته دیگر به مباحث امنیتی مربوط می شود؛ اتحادیه 
اروپا نگران تکرار حوادث تلخی ماننــد جنگ عراق، جنگ 
سوریه و جنگ لیبی است؛ چرا که اتحادیه اروپا در مقایسه با 
ایاالت متحده آمریکا به ایران و منطقه غرب آسیا نزدیک تر 
است، احساس نگرانی بیشتری نسبت به مسائل این منطقه 
 دارد و در پی آن است که امنیت اتحادیه و امنیت قاره اروپا به 
خطر نیفتد. مورد ســوم مباحث اقتصادی و تجاری را شامل 
می شود؛ بعد از اجرای برجام، سطح مناسبات تجاری ایران و 
اتحادیه اروپا به شدت افزایش پیدا کرده و گفته می شود 1۶ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری یا قرارداد برای سرمایه گذاری وجود 
دارد؛ در حالی که ایاالت متحده آمریکا اصوال در بازار مصرف 
و اقتصاد ایران نقشی ندارد. بنابراین اعمال تحریم و قطع این 
مناسبات نمی تواند به ایاالت متحده لطمه بزند در حالی که به 
اتحادیه اروپا ضربات سنگینی وارد می کند. از این نظر برای 

اتحادیه اروپا حفظ برجام حائز اهمیت است.
اکنون پرســش این اســت که آیا اتحادیه اروپا توان 
ایستادگی را در برابر بازگشت تحریم ها خواهد داشت یا خیر؟ 
ارزیابی ها حاکی از آن است که گرچه عزم جدی و اراده قوی 
میان نهاد اتحادیه اروپــا و دولت ها به ویژه دولت هایی مانند 
بریتانیا، فرانسه و آلمان که طرف مذاکراتی برجام بودند در 
حفظ برجام وجود دارد اما بخش خصوصی و شرکت های بزرگ 
اروپایی که همزمان قراردادهــای کانی با طرف آمریکایی 
دارند و از گردش نظام مالی مبتنی بر دالر بهره مند می شوند، 
به شدت نگران هستند و احتماال توان و اراده ایستادگی در 

برابر تحریم های آمریکا را ندارند. 
از این جهت نمی توان ارزیابی مشــخصی کرد که آیا 
مقاومت اروپا استمرار خواهد داشت یا در نهایت به رغم میل 
باطنی و باوجود وعده های مطرح شده و بیانیه های قاطعانه 
اتحادیه اروپا و برخی از کشــورهای اروپایــی در نهایت آنها 
نتوانند از برجام حراست و حفاظت کنند. در چنین وضعیتی 
ایاالت متحده آمریکا امیدوار اســت که ایران تنها دو مسیر 
پیش روی خود داشته باشــد یعنی یا جنگ را انتخاب کند یا 
صلح را.  جنگ به این معنی که ایران در پی ناامید شــدن از 
مقاومت اروپا چاره ای جز ازسرگیری فعالیت های هسته ای 
خود نداشته باشــد و این بهانه ای شود تا هم تمام تحریم ها 
برگردد و هــم ایران دوباره ذیل منشــور هفت ســازمان ملل 
متحد قرار بگیرد. در این صورت زمینه بــرای اقدام نظامی 
محدود علیه ایران مهیا خواهد شد. گزینه دیگر اینکه شرایط 
اقتصادی به قدری دشوار شود که ادامه مقاومت را از ایران 
سلب کند و تهران حاضر به پذیرش شروط آمریکا شود. درواقع 
باید بپذیریم که آمریکایی ها همچنان قصــد دارند که یک 
 چماق بزرگ و یک هویج کوچک را در برابر ایران داشته باشند ،

 بنابراین باب گفت وگو و مذاکره را با ایران نبسته اند.

امیرعلی ابوالفتح

 کارشناس مسائل آمریکا
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انتخاب اروپا
حفظ ارزش ها یا از دست دادن اعتبار، غرب کدام را برمی گزیند؟ 

اتحادیه اروپا قرار است بســته پیشنهادی خود 
در خصوص برجام را به زودی ارائه نماید. با این حال، 
هنوز مشخص نیست که این بسته پیشنهادی، بتواند 
نیازها و خواسته های اقتصادی کشــورمان )مطابق 
توافق هسته ای( را تامین کند. بسیاری از تحلیلگران 
مسائل بین الملل بر این باورند که اتحادیه اروپا آزمون 
سختی را در راستای حفظ برجام پیش رو خواهد داشت 
و توانایی یا عدم توانایی اروپا در این خصوص، عیار و 

وزن آن را در نظام بین الملل مشخص خواهد کرد.
 »پیمان سعادت« سفیر ایران در اتحادیه اروپا 
در یادداشتی به زبان انگلیسی که در یورو نیوز به چاپ 
رسیده است، نقش اروپا در حفظ برجام را مورد واکاوی 

و تاکید قرار داده است .
دیپلماســی چندجانبــه که بــرای ســال ها ارزش و 
اعتبــار خود را حفــظ کرده بــود، اکنــون در معرض خطر 
قرار گرفتــه اســت. در صــورت عــدم مداخله بــه موقع 
و موثــر، برجام بــه کلــی از میــان خواهد رفــت. جالب 
اینجاســت که دلیل اضمحال این قــرارداد بین المللی 
دقیقا این اســت کــه به خوبــی موثر واقــع شــده و البته 
 مفاد آن به صــورت تمام و کمــال از جانب ایــران رعایت

 شده است. 
در واقــع دولــت دونالد  ترامــپ از روزهای نخســت 
شکل گیری درصدد نقض قرارداد هســته ای بوده است. 
اداره کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری 
ایاالت متحده نه تنها هیچ مجوزی در رابطه با این قرار داد 
صادر نکرده، بلکه به دنبال اعمال محدودیت های بیشتر 
نیز بوده اســت. این گونه بدخواهی ها از طــرف مقامات 
آمریکایی منجر به عدم اطمینان بانک ها و سرمایه گذاران 
خارجی و در نتیجه بی میلی آنان به مشــارکت با ایران شده 

است. 
به بیــان دقیق تر، خروج یکجانبه ایــاالت متحده از 
برجام به خودی خود نمی تواند بــه از بین رفتن این قرارداد 
بین المللی منجر شــود. اما مســاله این اســت که دولت  
ترامپ ســعی دارد تا از طرق مختلف کشــورهای اروپایی 
و دیگر اعضای دخیل در قر ار داد هســته ای را علیه منافع 
کشــورمان تحریک کند. حال باید دید تا چــه اقداماتی، 
 خصوصــا از ســوی اروپا می بایســت بــرای حفــظ برجام

 صورت پذیرد. 
نخست اینکه باید بر اصل چندجانبه گرایی بین المللی 

به شکلی قاطعانه تاکید شود. به دالیل تاریخی، سیاسی 
و اقتصادی بســیار، چندجانبه گرایی اصلی اساسی 

و مهم در هویت و انســجام اروپا به شــمار می آید  
و خروج  ترامپ از برجام بــه بدترین وجه ناقض 
این اصل است. لغو توافقنامه پاریس و حرکت 
سفارت آمریکا در بیت المقدس، به خوبی نشان 

می دهد که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در 
پی به راه انداخت ، یک جنگ تجاری تمام عیار اســت. در 
این بین اروپا نمی تواند اجازه دهد که یک جنبش یکجانبه 

بی پروا و آزادانه گسترش پیدا کند. 
نکتــه دوم در این خصوص آن اســت کــه اروپا   باید 
بر اســاس ارزش های اصلی خود عمل کند. از زمان طرح 
مارشــال، روابط میان دو ســوی آتانتیک، یــک نیروی 
کلیدی در مســیر اروپا بوده اســت. اکنون خــروج ایاالت 
متحده آمریکا از برجام منجر به پدیدآمدن شکافی در این 

روند ثابت شده است. 
با این وجود به نظر می رسد که اروپا در این بین سعی 
دارد تا رفتار  ترامپ را »مدیریت« یــا »مهار« کند. این در 
حالی اســت که به همگان ثابت شــده که چنین رویکردی 
بی فایده اســت، چرا کــه رئیس جمهور آمریــکا به ندرت 
موضع خود را پس از مشــاوره با شــرکای اروپایی خویش 
تغییر داده است. حتی در صورتی که اروپا همچنان به طور 
اســتراتژیک و باتوجــه بــه ارزش های اصلی خــود عمل 
کند، واقعیت این اســت که وسعت آســیب های وارد شده 
توســط  ترامپ منجر به ایجاد صدمات غیر قابل برگشــت 
می شود. وضعیت به شــدت بی ثبات خاور میانه  تنها یکی 
از آثار اقدامات  ترامپ است. اروپا در این بین یک انتخاب 
دارد  و اگر اروپا تصمیم بگیرد کــه در دوران دولت  ترامپ، 
اولویت خود را روابط دو ســوی اقیانوس اطلس قرار دهد، 
آنگاه با خطر حرکــت در مقابل ارزش ها و اصــول بنیادین 

 خود روبه رو اســت که متعاقبا منتج به تضعیف و حاکمیت 
و اعتبار قاره سبز خواهد شد. 

ثالثا اروپا و دیگر کشــورهای عضو قرارداد هسته ای 
باید بــرای حفظ یکپارچگــی حقوق بین الملل و ســازمان 
ملل اقدام کنند. این توافق پس از تایید به قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد تبدیل شده است. باید 
تصریح کرد که اشــتیاق  ترامپ برای از بیــن بردن میراث 
اوباما به قیمت تضعیف اصل اساسی مسئولیت دولتی در 

قوانین بین المللی عمومی است. 
چهارم اینکــه اروپــا باید به منظــور صلــح و امنیت 
بین المللی و منطقه ای، ارزش استراتژیک برجام را برجسته 
نماید. به نظر می رســد  ترامپ متوجه شده  که از بین رفتن 
برجام به ضرر امنیت همه اســت. سیاست های قلدرمابانه 
و ارعابگرانــه فقــط احتمــال اقدامات خطرنــاک متقابل 
را افزایــش خواهد داد  و احتمــال دارد که به مناقشــه ای 
غیر قابــل کنتــرل منجر شــود. ایــن در حالی اســت که 
برجام به طور خــاص، همچنان باعث ایجــاد انگیزه برای 
تعامــل و گفت وگو در جهت نابــودی تنش های موجود در 
خاورمیانه اســت. اروپا و ســایر امضاکننــدگان باقیمانده 
قــرارداد هســته ای نباید  در مقابــل سیاســت هایی که به 
 صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی آســیب می رسانند،

 تسلیم شوند. 
نکته پنجم این است که بند منع گسترش تسلیحات 
در برجام باید رعایت شــود. واقعیت این  است که با وجود 
بازرسی های بســیار دقیق، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 تایید کرده اســت که ایران در یازده موقعیــت مفاد مندرج 
در برجام را به طــور کامل رعایــت کرده اســت. در چنین 
وضعیتی تحت فشار گذاشــتن رژیمی  که در راستای منع 
گسترش ساح گام بر می دارد  و سوق آن به سمت سقوط 
اقتصادی، تنهــا می تواند منجــر به فاجعه شــود. چنین 
اقداماتی صرفا موجب تشویق  کشــورها به عدم همکاری  
و فراتر از آن تضعیف اعتبــار و صاحیت های اصلی ناظر 
هسته ای، یعنی آژانس بین المللی انرژی هسته می شود. 
به دالیل استراتژیک، اروپا و اعضای باقیمانده در توافق 
هسته ای باید از بند منع گسترش تسلیحات در این قرارداد 
حمایت کنند.  ششــمین نکته بــه تعهد و اذعــان اروپا در 
خصوص انطبــاق با این توافــق مربوط می شــود. ایران 
شــاکی این پرونده اســت، نه متهم آن. برجام می تواند با 
وجود خروج یکی از اعضای این قرارداد ادامه حیات دهد   
اما در صورت خارج شــدن ایران از آن، دیگر چیزی باقی 
نمی ماند. حقیقت این اســت که در شرایط کنونی، تاش 
اعضا باید بر این باشــد که اعتماد ایــران را دیگر بار جلب 
کنند. بیان شــفاهی این نکته که اعضای برجام همچنان 
به آن متعهد می باشند الزم است و در جای خود نیکوست  
اما ضروری اســت که ضمانت های مورد نیــاز در جهت 
تامین منافع اقتصادی ایران، همان گونه که در برجام 
به آن تاکید شده، ضمیمه این تعهدات گردد که این 
 خود تاش مضاعف اروپا و دیگــر اعضای باقیمانده
 در قرارداد هســته ای را می طلبد.  نبایــد از خودداری 
ایران تا کنون تفسیر اشتباه کرد. نمی توان از ایران انتظار 
داشــت که همچنان در یک قرارداد نامتوازن باقی بماند. 
در صورت عــدم ارائه تضمین های بنیادین از ســوی اروپا 
و اعضای باقیمانده، ایران هیچ گزینــه ای پیش رو ندارد 
 مگر اینکه به شیوه خود در جست وجوی راهی برای تامین 

منافع ملی کشور باشد. 
ســند برجام تثبیت کننده   اســتراتژیک بــرای صلح 
منطقه ای و بین المللی است اما برای نجات و حفظ آن، 
اروپا و حامیان باقیمانده باید اقدامات منسجم و به موقعی 

را انجام دهند. 
*سفیر ایران در اتحادیه اروپا

منبع: یورو نیوز

پیمان سعادت*

مترجم: سعید سبحانی

ترجمه
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سیاست

عبور روحانی از روحانی 

راهبرد حسن روحانی پس از رویکرد رادیکال ترامپ تغییر کرده است
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روحانی پساتحریم
اگر روحانی واقع گرا شده باشد، باید از او استقبال کرد

خرده بورژوازی علیه دولت
بازاریان نسبت به شرایط ناهنجار اقتصادی اعتراض کردند
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یکم- »روحانی پســاتحریم« می تواند یک روحانی 
واقع گرا باشــد و اگر ســخنرانی چهارشنبه شــب او گامی  
در این جهت باشــد، باید از آن اســتقبال کــرد. بازی های 
گوناگون سیاســت به مــا آموخته که محتاط باشــیم ولی 
ظاهرا همه راه ها به یک راه فروکاسته شده و آن واقع گرایی 
در سیاســت گذاری امنیت ملی است. واقع گرایی در اینجا 
دست برداشــتن از جزم هــای لیبرالی به ویژه در سیاســت 
خارجی و روی آوردن به رویکردی مقاومتی است که در آن 
بازگشت به خویشتن مهم تر از تکیه به جامعه جهانی است 
که نمی تواند ســر حرف های خود بایستد. روحانی در یک 
نقطه عطف قرار دارد و اگر ترامپ او را واقع گرا کرده باشد، 

خدمت بزرگی به ایران کرده است.
دوم- برنامه آمریــکا علیه ایــران در ماه هــای آینده 
پیچیده و چندالیه اســت اما یک نقطه ضعف بزرگ دارد و 
آن هم این است که به شدت به »سیاست داخلی« در ایران 
وابسته است. در اصل، آن چیزی که راهبرد »جنگ بزرگ 
یا معامله بزرگ« خوانده شده مبتنی بر این پیش فرض است 
که در صورت عبور فشــارها از مرحلــه ای معین، معادالت 
سیاســت داخلــی در ایران یک ســازش جدیــد را به نظام 
تحمیل خواهد کرد. تجزیه کشــور به دو دسته هواداران 
سازش و هواداران مقاومت جزء ضروری این راهبرد است و 
بدون راه انداختن این منازعه در داخل ایران، هیچ رژیمی 
 از تحریم، هر چه هم ســفت و ســخت باشــد، درواقع کار 
نخواهد کرد. روحانی –برخالف ظریف در سخنان ابتدای 
هفته اش- سعی کرد نشــان بدهد عالقه ای به ورود به این 
منازعه ندارد. اگر این موضع واقعا پایدار باشــد، می توان 
گفت زیرپای راهبرد آمریکا خالی شده است. وقتی منازعه 
سازش-مقاومت آغاز نشود و فشار خارجی به انباشت تقاضا 
برای مقاومــت در داخل بینجامــد، مکانیســم تحریم از 
خاصیت خواهد افتاد. در این صورت تحریم ممکن است 
اثر اقتصادی داشته باشد ولی اثر راهبردی نخواهد داشت 
و نمی تواند مــدت زیــادی دوام بیاورد. مــن البته ترجیح 
می دهم جانب احتیاط را نگه دارم. سخنان روحانی می تواند 
یک شروع خوب باشــد، اما این ســخنان تنها زمانی واقعا 
ارزشمند خواهد بود که واقعا تبدیل به سیاست دولت شود و 
در روزهای سخت به آن پایبند بمانند. تجربه های گذشته 

ما با حسن روحانی در این زمینه، چندان خوشایند نیست. 
ســوم- تعهد به چند شــرط می تواند تضمین کند که 
مسیر درســت پیش برود. 1- این سخنان نباید مقدمه یک 
چرخش یا ترفندی برای بســتن دهان منتقــدان در مقابل 
یک توافق بد با اروپا باشد. اگر روحانی از یک طرف حرف 
از مقاومت و وحدت بزند و از سوی دیگر یک بسته توخالی 
از سوی اروپایی ها را در آغوش بگیرد، غربی ها او را جدی 

نخواهند گرفــت. آنچه در عمــل انجام می دهیم بســیار 
مهم تر از حرفی اســت که می زنیم. 2- به رسمیت شناختن 
اعتراضــات مشــروع اقتصــادی و اجتماعی و برداشــتن 
گام های عملی برای کاهش این اعتراض ها جزء ضروری 
این مســیر اســت. یک رویکــرد امنیت هوشــمند در این 
وضعیت باید بتواند به دقت میان اعتراض و آشوب تفکیک 
کرده و به همان میزان که بر آشــوبگران سخت می گیرد با 
معترضان اقتصادی و اجتماعی مهربان باشــد. 3- موضع 
جدید روحانی تنها زمانی به یک موضع راهبرد تبدیل شده 
و روی محاســبات آمریکا اثر خواهد گذاشت که با حمایت 
صریح و عملی از برنامه موشــکی و منطقه ای ایران همراه 
باشــد. دعوت به وحدت در داخل برای یک مواجهه موثر 
با آمریکا کافی نیست، مهم این اســت که روی چه چیزی 
وحدت می کنیم. 4- روحانی همچنین باید بتواند متحدان 
اصالح طلب خــود را کنتــرل یا به نحــو معنــاداری با آنها 
مرز بندی کند. واقعیت این است که بخش هایی از جریان 
اصالحات در ایران اکنون ســخنگویان ترامپ هســتند و 
درباره برنامه موشــکی و منطقه ای ایران جز آنچه ترامپ و 
نتانیاهو می گویند حرفی نمی زنند. بدتر اینکه بخش های 
مهمی  از ایــن ادبیات درون مراکز پژوهشــی و مشــورتی 
وابســته به دولت تولید و توزیع می شــود. منتقدان حسن 
روحانی کافی اســت مطمئن شــوند او در حال بازی دادن 
آنها نیست، از هیچ کمکی به دولت دریغ نخواهند کرد ولی 
متحدان اصالح طلب او، معلوم نیســت که در مقابل یک 
»روحانی جدید« کــه در حال فاصله گرفتــن از جزم های 

لیبرالی در ایران است چه موضعی خواهند داشت. 
چهارم- ماه های دشوار آینده می تواند به یکباره آسان 
شود اگر به آمریکا نشان بدهیم که فشار بیرونی به افزایش 
پافشــاری بر تصمیمات مقاومتی، انــزوای غربگرایان در 
داخل، مصمم ترشدن ایران در سیاســت  های منطقه ای 
و موشــکی و وحدت ملی حــول رهبری انجامیده اســت. 
این راه بدون شــک جواب می دهد همچنان که در گذشته 
چندین بار جواب داده اســت. این اما مســتلزم یک تغییر 
راهبرد جدی از سوی دولت است. دولت روحانی برای این 
کار مناسب سازی نشده و برخی همکاران او در حال و هوایی 
کامال متفاوت به سر می برند. دوران جدید بازیگرانی جدید 
می خواهد. سیاست های گذشته هم باید به یکباره بازنگری 
شود. هم زمانی سخنان روحانی با آغاز به کار کارخانه تبدیل 
اورانیوم در اصفهان عالمت بسیار خوبی است باز به شرط 
اینکه با یک صحنه ســازی جدید مواجه نباشیم. کمترین 
چیزی که روحانی باید نگران آن باشــد همراهی منتقدان 
است. نگرانی اصلی این است که قطار دولت روی همین 

ریلی که آقای روحانی می گوید، باقی بماند. 

روحانی پساتحریم
اگر روحانی واقع گرا شده باشد، باید از او استقبال کرد

عبور روحانی
از روحانی 

راهبرد حسن روحانی پس از 
رویکرد رادیکال ترامپ تغییر کرده 
است. آیا این تغییر را در رفتارهای 

جدید دولت مشاهده خواهیم کرد؟

باید تغییر کنیم؟
واکنش جریان انقالبی به تغییر 

راهبرد روحانی باید چگونه باشد

یادداشتی از مهدی محمدی درباره سخنرانی اخیر رئیس جمهور

روحانی عوض شده است؛ بیشتر از آنچه انتظار می رفت. 
برای همه ما که سخنرانی حسن روحانی را در غروب چهارشنبه 
دیدیم و شنیدیم تعجب برانگیزترین لحظات بود. حرف های 
جدید و البته متفاوت. اکنون شاید بهترین تعبیر برای این روزها 
و این  احوال او  باشد: »روحانی از روحانی عبور کرده است.« 
می گوید شرایط عوض شده و همه باید خود را با شرایط جدید 

تبطیق دهند.  

  دولت بی پروژه 
وقتــی کــه حســن روحانــی در دوران بــاراک اوباما 
رئیس جمهور شــد، اصال همه حرفش این بود که می تواند 
سیاســت خارجی را محور اصلی کند و همه مشکالت کشور 
را در تمام سطوح حل کند. این پروژه حســن روحانی بود  و با 
همین ایده راست و چپ سیاست ایران را به هم پیوند داد و از 
این »با هم بودگی« یک سازمان رای منحصر به فرد به وجود 
آورد. اگر چه در سطح نخست تحلیل این گونه به نظر می رسید 
که سازمان رای سیاسی حسن روحانی در میان اصالح طلبان 
احاطه شــده بود اما در وجهی دیگر از تحلیــل کامال هویدا 
شــد که راســتگرایانی که از حاضران در قدرت رسمی بودند 
بیشترین یاری را به حسن روحانی رساندند.  آنها موتور محرکه 
آقــای رئیس جمهور در تمــام این چند ســال بوده اند. وقتی 
علی اکبر والیتی در آن »دقایق سازنده « آن چنان بی محابا به 
سعید جلیلی تاخت و خسران تحریم را حاصل دوره مذاکره او 
دانست، چندان غیرطبیعی نبود که بعد از انتخابات به یکی از 
بزرگترین حامیان استراتژی آقای رئیس جمهور تبدیل شود. 

»آیا حاال که روحانی تغییر کرده است ما اصولگرایان 
هم باید تغییر کنیم؟« این پرسش سرنوشت سازی است هم 
برای ما و هم برای آقای رئیس جمهور. او صادقانه، صریح 
و بدون هیچ پیرایه ای رخ به رخ مدیرانش نشست؛ همه آن 
حرف هایی را زد که ما می خواستیم، همه حرف هایی که ما 

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه
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دکتر والیتی آن چنان به یاری حسن روحانی شتافت  که هنوز 
از او به عنوان یکی از مولفه های پیشبرد برجام یاد می شود. 
در این میان  اشخاص دیگری هم بودند که بهانه شان برای 
احســاس قرابت به حســن روحانی تنها مذاکرات هسته ای 
نبود. آنها  زخم خوردگان محمود احمدی نژاد بودند. گســتره 
این طیف از اکبر هاشمی رفســنجانی آغاز می شــد و به علی 
الریجانی می رسید. آنها  سیاست را زاویه ای دیگر می دیدند 
و از تغییر حرف می زدند؛ »تغییــر آرام و کم هزینه« نه چیزی 
شبیه آنچه   چهارســال قبل از آن تجربه شــده بود. این وسط 
محافظه کارانی همچــون علی اکبرناطق نــوری هم هر چه 
داشتند برای رئیس جمهورشــدن و ماندن حسن روحانی به 
میان آوردند.  در میان همین راستگرایان است که می توان به 
سیاست ورزی های محمدرضا باهنر، غالمرضا مصباحی مقدم، 
مصطفی  پورمحمدی و رحمانی فضلی نگاه کرد و دید چگونه 
برای مستظهرشدن حســن روحانی به حمایت اصولگرایان 
تالش کردند. »خود« و »دگر« برای تحلیل شرایط سازمان 
رای حســن روحانی با خط کش اصالح طلــب و اصولگرا از 
یکدیگر جدا نمی شدند. اصالح طلبانی که در خرداد 92 بر آن 
شدند که در لحظات تاریخی و تغییر تاریخی غایب ماجرا نباشد 
حامی  حســن روحانی شــدند و او را تنها گزینه خود دانستند، 
حتی اگر به کنایه می گفتند: »چاره ای جز حمایت از روحانی 
نداریم.« اجازه بدهید یک تعبیر دیگر درباره حسن روحانی به 
کار ببریم »او اقتضای زمانه و دوران ما شده بود.«  حاال اما همه 
چیز تغییر کرده است؛ همان دکتر والیتی که آن چنان رخ به رخ 
سعید جلیلی شده بود و ناباوارانه به او درس دیپلماسی می داد، 
صریح و روشن می گوید: »در ماجرای برجام نان و آب مردم را 
به برجام گره زدند و همه جای کشور تعطیل بود. رهبر انقالب 
درباره همه اینها بارها تذکر دادند و گفتند از مقامات آمریکایی 
تضمین مکتوب بگیرید اما متاسفانه این کار توسط مسئوالن 
کشور انجام نشد. در سال 82 نیز عده ای مانند زمان امضای 
برجام عجله داشتند. سال 82 که همه صنعت هسته ای متوقف 
شد همزمان با حمله آمریکا به عراق بود که عده ای در داخل با 
جنگ روانی یا دفاع روانی می گفتند حمله آمریکا نزدیک است 
و تعجیل کردند. در ماجرای برجام هم با پمپاژ یأس و ناامیدی در 
جامعه گفتند که برای رفع مشکالت باید مذاکره کنیم.«  ترامپ 
که آمد همه چیز تغییر کرد. او به راحتی برجام را پاره کرد. دولت 
بی پروژه شد. روحانی به هر طرف که نگاه کرد خودش مانده 
بود و برجامی  که حتی اروپایی ها هــم در باطن چندان دیگر 
اعتباری برایش قائل نبودند. حتی محمدجواد ظریف که حسن 
روحانی روزی در مورد او می گفت من برند ها را آورده ام و اینها 
کسانی هستند که نامشان اعتبار است نیز نتوانست در سفرهای 
پیاپی اش برجام را مثل سابق آب حیات دهد. این چنین است 

از ابتدای ریاست جمهوری او صادقانه، صریح و بی پیرایه 
می گفتیم. حاال ما باید چه کنیم؟ همچنان منتقدش باشیم، 

همچنان رقیب باشیم؟ 
وقتــی روحانــی می گوید:» یکــی از راه هایی که در 
برابر ماست، تســلیم در مقابل آمریکاســت. هیچ عاقل و 
وطن پرستی تسلیم در برابر ظلم و توهین را انتخاب نخواهد 
کرد. اگر در برابر توهین و خالف دیگری سر فرود بیاوریم، 
به معنای پایان عزت تاریخی ملت بزرگ ایران خواهد بود. 
فکر نمی کنم یک نفر از 81 میلیون نفر هم معتقد باشد که 
باید در برابر یک دروغگو و توهین کننده ســر فرود آوریم و 
تسلیم شویم.« مگر می توانیم ســاز مخالف بزنیم. وقتی 
او به عنوان نماینده ملت شــجاعانه مقابــل زیاده خواهی 
غرب و ایاالت متحده ایســتاده اســت، مگر ما می توانیم 

کنار او نایستیم.
ما  باید همراه او باشیم البته به این شرط که او دوباره 
تغییر نکند، همانی بماند که امروز هست. او دست دوستی 
دراز کرده، گفته دســت همه را می بوســد. آری، اوهمانی 

که سید عباس عراقچی از بستری شــدن برجام در آی سی یو 
سخن می گوید و اندکی آن سو تر از او وزیر اطالعات می گوید 
برجام به مویی بند است.  همه این ها یک تعریف ساده سیاسی 

دارد: »دولت بی پروژه شده است«.

  عبور نه چندان آرام اصالح طلبان از او 
آنچه در انتخابات هیات رئیسه بر علی الریجانی گذشت 
فقط برای الریجانی پیام نداشت. حسن روحانی هوشمند تر از 
آن است که متوجه نشده باشد منظور فراکسیون امید چه بوده 
است. او به خوبی فهمید که تصمیم سازان اصالح طلب چه 
پروژه ای را کلید زده اند. آنچه رخ داد دقیقا هم راستا با همانی بود 
که در ماجرای انتخاب جایگزین محمدعلی نجفی و مقاومت 
بر سر شهردارشدن محسن هاشمی تجربه شد. دقیقا در ادامه 
همان تحوالتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 پیگیری شــد. از نقد و اعتراض به حســن روحانی تا عدم 
سرمایه گذاری روی پروژه های سیاسی او. آنجا که روحانی خود را 
با نهادهای حاکمیتی مواجه می ساخت و اصالح طلبان  برای او 
هزینه نمی دادند. او حتما خبر دار شده که اصالح طلبان چگونه 
خود را برای عبور از حامیان اعتدالگرای او آماده کرده اند. این 
را می شود از حمالت همه جانبه آنها  به وزرای غیراصالح طلب 
کابینه فهمید ؛ از فشارهای پیدا و پنهان به روحانی برای تغییر 
این اعضای کابینه. حاال حسن روحانی متوجه شده  که دوران 
خوش ائتالف به پایان رسیده است. او خودش مانده و خودش. 

  از دست دادن سرمایه اجتماعی 
شاید حســن روحانی تصورش را هم نمی کرد تنها چند 
ماه بعد از رای 24 میلیونی اش در خیابان های کشور آنچنان 
شعارهای تندی را بشــنود. موجی که از مشــهد شروع شد و 
به شــهر های دیگر رسید آن هم در ســخت ترین »دی« ماه 
عمرش. او سیاســتمداری هوشــمند اســت؛ او فهمید که 
مشــکالت معیشــتی، او را با بحران اجتماعی مواجه  کردند 
و وقتی نتواســته در سیاســت داخلــی و اقتصاد را از پاشــنه 
سیاست خارجی بچرخاند عنصر »تردید« به جان بدنه حامی  
افتاده اســت. این بدترین اتفاق ممکن بــرای او بود آن هم 
در آن فاصله بســیار کم از انتخابات و تشکیل کابینه جدید.  
حتمــا دســتگاه های اطالعاتــی و نظرخواهی او بــه میان 
 مردم رفته انــد و دیده اند کــه او چگونه به یکباره با مشــکل

 مواجه شده است. 

  خداحافظی با پارلمان
خاصیت محافظه کاری تالش برای حفظ وضع موجود 
است. حسن روحانی سیاستمدار محافظه کاری است که برای 

اســت که منتقدانش را بی ســواد و بی شناســنامه  خطاب 
می کرد. حاال اما زمان بازخوانی روزهای گذشته است؛ آن 
هم درست در زمانه اینچنین تعیین کننده؟ روحانی به درستی 
شرایط را این گونه تفسیر کرده است: »می توانیم روبه روی 
هم بایســتیم و دعوا کنیم و عده ای مطالبــات مردم را باال 
ببرند. می توان هم گفت شرایط بسیار عالی است و مشکلی 
وجود ندارد. نتیجه این دو نگاه این اســت که مقاومت ما 
 باالترین هزینــه را برای مردم ایــران و باالخص برای فقرا 
و اقشــار کم درآمد خواهد داشــت. در تاریخ باید به ملت و 

وجدانمان جواب پس دهیم.«
در میان همه اخبار بد این روزها خبر خوشحال کننده 
این است که روحانی تغییر کرده اســت ؛ حاال زمان تغییر 
ما هم فرا رســیده اســت.  او رئیس جمهور همه ماســت، 
روحانی رئیس جمهور ما اصولگراها هم هســت. روحانی 
رئیس جمهور نظام جمهوری اسالمی  است. حاال یک نظام 
و یک ملت مقابل آمریکا اســت. ما متحدیم مقابل ایاالت 
نه چندان متحده؛ هشتاد میلیون، یک تیم، یک ضربان. 

نگهداشت وضع مطلوب همیشه نگاه رو به جلو دارد و تالش 
می کند تا بازی پیش دستانه داشته باشد. 

آنچه در »شهر« می گذرد خبرهای خوبی برای او ندارد . 
او که می داند سرمایه اجتماعی اش کمتر از همیشه شده است 
این را هم می داند که بخش اعظمی  از بدنه اجتماعی ای که از 
کنار او مهاجرت کرده اند به دنیای سیاسی رقیب خواهند رفت. 
او نمی خواهد دو سال آخر دولتش را با پارلمانی سپری کند که 
جنسش از رقبای سر سخت باشد. او طعم چنین روزهایی را در 

دو سال ابتدایی دولت اولش چشیده است. 

  پایان رویای ریختن دیوار میان ایران و آمریکا
با رفتارشناسی حسن روحانی در دولت اولش این تحلیل 
پدیدار می شود که او از کنار توافق هسته ای یک پروژه مهم 
دیگر را دنبال می کرده است؛ »پایان دوران خصومت با ایاالت 
متحده.«  شاید تا وقتی باراک اوباما بود او فکر می کرد می تواند 
این پروژه را به جایی برساند. حتی وقتی اوباما رفت و  ترامپ آمد 
و برجام را هم از میان برداشت هنوز می شد بارقه هایی از امید 
را در حسن روحانی دیدکه برای پیشبرد طرحش  واهی مانده 
باشد. این را می شد از آنجا فهمید که او یک بار گفت شاید نتیجه 

انتخابات آمریکا همه چیز را تغییر دهد. 

  غرب چیزی برای او نداشت 
روحانی وقتی  ترامپ تمــام امیدهایــش را ناامید کرد 
نگاهش را  از غرب دوخت به سه کشور اروپایی که قول داده 
بودند پای برجام می مانند. روحانی خیلی ها را فرستاد به فرنگ. 
کشور به کشور و سازمان به سازمان .  ســفرا و فرستادگان اما 
همگی یک جواب داشــتند. غرب و آمریکا یک حرف دارند 

اگر چه  در ظاهر به جنگ یکدیگر رفته اند. 

  مواجه شدن با طبقات اجتماعی
اگر بنا بر بحث طبقاتی در مورد حسن روحانی باشد مسلما 
او در گفتمان خود معموال چندان نگاهی به طبقه مستضعف 
نداشته است. همه حواســش به طبقه متوسط بوده و تالش 
کرده تا محبوب طبقه بورژوا و خرده بورژوا باشــد.  او نتوانسته 
خواست های طبقه متوســط را نمایندگی کند و حاال که بازار 
هم منتقد او شــده، بد ترین خبر برای او ایــن خواهد بود که 
رئیس جمهور بی طبقه لقب بگیرد.  بدبینانه نخواهد بود اگر 
بگوییم چهره حسن روحانی در ســخنرانی غروب چهارشنبه 
نشانی از یک رئیس جمهور داشت که حس می کرد: »تنهای 
تنهای تنها شده است.«  اما نه؛ آن روحانی وقتی تنها بود که 
مثل سابق بود. این روحانی جدید هرگز تنها نخواهد بود. مردم، 

این روحانی را دوست خواهند داشت. 
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سیاست

دردسرهای توچال

حضور روحانی در مجتمع تفریحی جنجالی شد
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گزارش
حسن روحانی هفته بسیار سختی را پشت سر گذاشت 
نه فقط به خاطر تالطمــات ارزی و ناآرامی های بازار، بلکه 
به خاطر انتشــار چند عکس از او در حالی که خوشــحال و 
خندان به مجموعه تفریحی توچال رفتــه آن هم با لباس 
برنــد آمریکایی که موجــی از واکنش هــای انتقادی علیه 
رئیس جمهور را بــه راه انداخــت. موج انتقاد هــا حتی به 
حامیان او هم رســید و تقریبا کســی نبود که در  این رابطه 
ســخن نگوید. تصاویر این تفریح البته از سایت مجموعه 

تفریحی توچال حذف شد اما دیگر کار از کار گذشته بود. 
محمــود واعظــی، رئیس دفتــر رئیس جمهوری که 
خود در کوهپیمایی حسن روحانی حضور داشت،  یکشنبه 
در حاشــیه ختم حجت االســالم حســینی به این تصاویر 
منتشرشده از رئیس جمهوری در مجموعه توچال واکنش 
داد و گفت: »ما  جمعه 6 صبح کوه رفتیم؛ این اولین بار هم 
نیست و وقت هایی روز جمعه به کوه می رویم؛ چرا باید انتقاد 
شود؟ آیا اینکه کســی 6 صبح که بقیه در منزل خود خواب 

هستند به کوه برود، اشکال دارد؟«  
مشــاور فرهنگی رئیس جمهوری هم تــالش کرد با 
کنایه به منتقدان پاســخ دهد. حســام الدین آشنا در کانال 
تلگرامی  خود نوشت: »روحانی باید تخریب می شد! حتی 
اگر به جای توچال به چاله میدان رفته بود. جرم او رفتن به 

رئیس جمهور نمی داند وقتی مرهمــی  بر زخم های ملتهب 
اقتصادی مردم نمی گذارد، الاقل نقش نمکپاش را بر این 
زخم ها نداشته باشــد که در فضای مجازی »توچال« ترند 
شــود و مردم بگویند »ما در چالــه اقتصادیــم و روحانی در 
توچال!« و در این وضعیتی که هر روز سفره خانوار کوچک تر 
می شود، این گزاره تقویت  شــود که »میدونین چرا در این 
بحران اقتصادی بعضی مســئوال عین خیال شون نیست یا 
میرن توچال گردی؟! چون قرار نیست سفره های خودشون 
کوچیک شه«. این وضعیت روحانی با لباس برند آمریکایی 
برای تولیدکننده پوشاکی که منتظر سیاست های حمایتی 
دولت از تولید داخلی است هم تیر خالصی است که حتی در 
رده ریاست جمهوری کشور نیز اهمیتی به استفاده از کاالی 
داخلی وجود ندارد، چه رســد به آنکه او به عنوان فرمانده و 
مجری سیاســت ها بخواهد در جهت کمک به تولیدکننده 
ایرانی قدم بــردارد. این تصویر از روحانــی تنها یک پیام به 
مخاطب عام می رساند و آن، این اســت که جناب روحانی 
امور مملکت را رها کرده است. دولت پس از شکست برجام 
با بحران ایده اداره کشــور مواجه اســت اما برنامه و تالشی 
هم بــرای ایجاد راه جایگزیــن نــدارد و اداره مملکت را رها 
کرده اســت. این رفتار دولت البته در گفتار حامیان روحانی 
نیز عیان اســت؛ چه چند وقت پیش عبدالله ناصری، عضو 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان و مشاور خاتمی گفته 
بود: »روحانی در مقایسه با همه روسای جمهور پیشین بعد از 
انقالب، وقت برای دولت نمی گذارد. می گویند او از ساعت 
 9:30صبح تا 19 سر کار است!« یا صحبت های محمدرضا 
تاجیک که در باب تنبلی دولت گفته بود: »نسل ما در دهه 
چهارم پذیرای گفتمانی است که گزاره های آن بیشتر از جنس 
کنش باشد تا کالم.  « در واکنشــی دیگر به این ماجرا منیژه 
حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: »آقای روحانی بازدید از توچال خوب 
بود؟ خوش گذشــت؟ حالتون که الحمدلله خوبه؟ ما مردم 
هم زیر بار گرانی و بی سامانی و روزمرگی روزگار می گذرانیم و 
به غیرت و درایت و کاردانی دولت شما... می فرستیم. جای 

خالی را شما پر کنید. 
سایت »رجانیوز« هم کوهنوردی روحانی را به نمک 
روی زخم  پاشــیدن تعبیر کرد و در گزارشی نوشت: »آقای 
روحانی! همزمان بــا انفجار قیمت ها باید به بــازار بروید و 
درد مردم را بشــنوید نه به منطقه تفریحی شمال تهران«. 
در این میان مدیرمسئول روزنامه کیهان، به عنوان یکی از 
مخالفان دولت، فقط به انتقاد از رئیس جمهوری برای رفتن 
به کوه بسنده نکرد و به لباس ورزشی و کاله و کفش او هم 
واکنش نشان داد. حسین شریعتمداری، در یادداشتی که 
با عنوان »شــکایت آن پیرزن« در این روزنامه منتشر شد، 
نوشت؛ در شرایطی که برخی از مشــکالت اقتصادی، از 
جمله افزایش لجام گسیخته قیمت دالر و سکه و مسکن، 
مردم و مخصوصا اقشار مســتضعف جامعه را تحت فشار 
قرار  داده و گره گشایی مســئول اجرا یی کشور را می طلبد، 
رئیس جمهوری با کاله و لباس و کفشی از برندهای معروف 

و گران قیمت خارجی  به توچال رفته است. انتظار طبیعی 
مردم از رئیس جمهور کشورشــان در شرایطی که افزایش 
سرسام آور و لجام گسیخته بهای ارز و قیمت طال، جامعه 
را با نگرانی جدی روبه رو کرده اســت، این بود که ایشان را 
در جلسات و نشست های رســمی و در حال گره گشایی از 
این معضل ببینند و نه در یک مجموعــه تفریحی!  باید به 
ملت حق داد که این حرکت رئیس جمهور را بی توجهی به 
مشکالت مردم و احیانا اهانت به خود تلقی کنند. خداوند 
تبارک و تعالی بر درجــات امام راحل مــان)ره( بیفزاید که 
وقتی مردم ایران در زمستان ۵۷ به علت اعتصاب کارکنان 
نفت در تهیه ســوخت با مشــکل روبه رو بودند، دستور داد 
بخاری محل اقامت ایشان در نوفل لوشاتو را خاموش کنند 
 یا به قول آقای حیدر رحیم پور، حضرت آقا از خوردن آجیل 
در منزل ایشان خودداری کرده و فرموده بودند؛ وقتی سایر 
مردم توان تهیه و خوردن آجیل را ندارند شایسته نمی دانم 
که رهبر از این تنقالت اســتفاده کند و.. ..« مدیرمسئول 
کیهان همچنین درباره استفاده رئیس جمهوری از لباسی با 
برند خارجی نوشت: »امسال را رهبر معظم انقالب با هدف 
مقدس و منطقی سامان بخشــیدن به عرصــه اقتصادی 
کشور، »سال حمایت از کاالی ایرانی« نامیده اند و رعایت 
و  ترویج این گفتمان بیــش از همگان از رئیس  قوه  مجریه 
انتظار می رود و از این رو  استفاده رئیس جمهور از لباس های 
ورزشــی گران قیمت با مــارک و برند های غربــی، نه فقط 
نمی تواند توجیه قابل قبولی داشــته باشد بلکه بی حرمتی 
به مردم و تولید کنندگان و کســبه ای است که از قضا بر اثر 
ناکارآمدی تیم اقتصــادی دولت ایشــان از تولید بازمانده 
و کســب وکار خود را از دست داده اند.« شــریعتمداری در 
آخر نوشــت: »و باالخره اینکــه پیرزنی بــه کریمخان زند 
شــکایت برد که نیمه شــب و هنگامی  که در خــواب بوده 
است، دزدان به خانه اش دستبرد زده و اموالش را به غارت 
برده اند. کریمخــان گفت؛ چرا خوابیده بــودی که دزدان 
چنین کنند؟ و پیرزن گفت؛ پنداشتم که تو بیداری!« علی 
مطهری، نایب رئیس مجلس هم حضور رئیس جمهوری  را 
در مجموعه تفریحی توچال  عادی دانست و گفت: »اصل 
رفتن آقای روحانی به این مجموعه تفریحی ایرادی ندارد؛ 
چراکه زیاد نشســتن پشــت میز هم بیماری می آورد.« او 
همچنین درباره طــرح برخی اظهارات از ســوی منتقدان 
درباره استعفای حسن روحانی از ریاست جمهوری، گفت: 
»االن زمان تسویه حساب سیاســی و انتقام گیری نیست، 
بلکه االن همه باید دست به دست هم دهیم تا از این بحران 
خارج شویم. دولت باید با زبان ساده با مردم صحبت کند و 
بگوید در چه شرایطی هســتیم و ریشه گرانی ها در چیست 
و دســت دولت چقدر باز اســت، در این صورت مردم نیز از 
دولت قبول می کنند. برخی حرف هــا در ارتباط با وضعیت 
اقتصادی امروز کشور را نمی توان گفت، از خارج به دولت 
فشارهایی در حال واردشدن اســت تا ایران زانو زده و پای 
میز مذاکره برود. اگر مردم شش ماه مقاومت کنند، وضعیت 

اقتصادی بهتر خواهد شد.« 

ســایت »رجانیوز« هم کوهنوردی روحانی را به 

نمک روی زخم  پاشیدن تعبیر کرد و در گزارشی 

نوشــت: »آقــای روحانــی! همزمان بــا انفجار 

قیمت ها باید به بازار بروید و درد مردم را بشنوید 

نه به منطقه تفریحی شمال تهران«. در این میان 

مدیرمســئول روزنامه کیهان، به عنــوان یکی از 

مخالفان دولت، فقط به انتقاد از رئیس جمهوری 

برای رفتن به کوه بسنده نکرد و به لباس ورزشی 

و کاله و کفش او هم واکنش نشان داد

کوه نیست. کوه هم جای بدی نیست. جرم او این است که 
نخواست الگوی مردم فریب از رئیس جمهوربودن را ارائه 
کند؛ او تصویربردار و داســتان نویس و کلیپ ساز را با خود 
همراه نکرد چراکه خواســت خودش باشد و همان گونه به 
کوه برود که سال های سال رفته است.« آشنا ساعتی بعد 
پیام رسیده به او در جواب این نوشته اش را هم منتشر کرد: 
»روحانی تخریب نشد، »تنبیه« شد آن هم توسط کاربران 
فضای مجازی در جامعه مدنــی و همین طور همان هایی 
که به خاطر رأی آوردن او تالش کرده بودند. جرم روحانی 
نه رفتــن به کوه اســت نه نرفتن بــه چاله میــدان. جرم او 
بی موقع رفتن به کوه است درحالی که باید از همان 6 صبح 
در دفتر کارش برای کوهی از مشــکالت چاره اندیشــی و 
بالفاصله اقدام کنــد. مردم فریبی فقــط تظاهر به چیزی 
که واقعا نیســتیم، نیســت؛ مردم فریبــی عمل نکردن به 
وعده هایی اســت که بــه خاطر آنهــا   میلیون ها نفــر را از 
صبح زود تا نیمه شــب پای صندوق رأی کشاندیم. امروز 
مهم ترین وظیفه شــما مراقبت از روحانــی در برابر بعضی 
از اطرافیان ناالیقش و مهم تــر از آن مراقبت از او در برابر 

خودش است.« 
منتقدان اما گوش شان به این حرف ها بدهکار نبود. 
میکاییل دیانــی در روزنامــه وطن امروز نوشــت: »حضور 
روحانی در توچال، ذوق زده و با لباس غیررسمی، الزاما نشانه  
بی اهمیتی به فضای اقتصادی نیست ولی به طور یقین نشان 
عجز او از درک بازخورد کارش در افکار عمومی است. اینکه 

مشاور فرهنگی 
رئیس جمهوری هم 
تالش کرد با کنایه به 
منتقدان پاسخ دهد
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از بازار موبایل شروع شد؛ ابتدا از عالءالدین و سپس 
بازار چارســو. کســبه مغازه های خود را بســتند و شروع به 
شعاردادن کردند. این مقدمه ای برای یک اتفاق مهم تر 
بــود ؛ جرقه ای برای تعطیل شــدن بــازار تهــران. به نظر 

می رسید که خرده بورژوازی علیه دولت شده است.

   داستان عجیب عالءالدین 
برخی از کســبه بازار موبایــل چارســو و عالءالدین 
در تهــران در اعتراض به گرانی شــدید گوشــی موبایل و 
کسادی بازار، دست از کار کشیدند. این حرکت اعتراضی 
توسط برخی از کســبه شروع شــد و آنها  با دعوت از دیگر 
همکاران خود برای همراهی، خواســتار تعطیلی مغازه ها 
و توقــف فعالیت شــدند. وزیــر ارتباطات ســاعتی بعد به 
جمع معترضان آمد. این اما تنها اتفاق مهم روز یکشــنبه 
نبود. وزیر ارتباطات در همین روز یک لیست مهم منتشر 
کرد ؛ فهرست کاملی از شرکت هایی که در سه ماه گذشته 
ارز مبادلــه ای دریافت کرده  انــد و میــزان وارداتی که در 
این مدت انجام داده  اند . فهرســتی که حرف های ناگفته 
بسیاری دارد. در فهرســتی که وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات منتشــر کرد، اسامی 40 شــرکت دیده می شود 
که در ســه ماه گذشــته در مجموع 220 میلیون یورو ارز 
به نرخ دولتی گرفته  انــد، اما در عمل فقط 30 شــرکت از 
این بین جمعا ۷۵ میلیــون یورو واردات انجــام داده اند. 
از میان تمامی  این شــرکت ها فقط چهار شــرکت دی تل، 
توسعه  اقتصاد توان یاسین، سیب طالیی هوشمند و دلتا 
همراه پردازش شــرق همه ارز دریافتی خود را به واردات 
اختصاص داده  اند و در مقابل 10 شــرکت وجود دارند که 
حتی یک یــورو از ارز سوبســیددار دریافتی خــود را برای 

واردات خرج نکرده اند. این 10 شــرکت یعنی شرکت های 
یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس 
سیستم، اســمارت تکنولوژی قشــم، همراه سیستم آترا، 
آیش شبکه، امرداد همراه، ســورین پخش رایانه، فوژان 
 ارتباط قشــم  و طنین انداز شــهر پاک، در مجموع ۵/21 
میلیون یورو ارز با نرخ دولتــی گرفته  اند، اما هیچ وارداتی 
انجام نداده اند. بااین حــال تنها ماجرا بــه همین جا ختم 
نمی شود و شرکت های دیگری نیز که رقم واردات شان در 
سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی 
دریافتی خود را صرف واردات کرده اند. در واقع نگاهی به 
مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشــان می دهد چیزی 
حدود یک سوم ارز دولتی  به واردات تبدیل شده و تکلیف 
باقی مانده آن مشخص نیست. شــرکتی که بیش از همه 
ارز مبادله ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر 
به واردات در ســه ماه گذشته نشــده، تنها یک ماه قبل با 
تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه 
را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است 
که فعالیت اقتصادی اش فروش لــوازم الکترونیک دیگر 

بوده است. 

   روز عجیب بازار
یک روز پس از اینکه فروشــندگان موبایــل در بازار 
چارســو و عالءالدین در تهــران در اعتراض بــه افزایش 
بی رویه نرخ ارز و گران شــدن تلفن همراه اعتراض کرده 
بودند،  روز دوشــنبه چهارم تیر مــاه 9۷ بازاریان تهران نیز 
در اعتراض به رکود حاکم بر بازار نوســان بی ضابطه نرخ 
ارز، کمبود مشــتری و گرانی کاال دســت از کار کشیدند. 
بنابر گزارش های دریافتی، ابتدا پارچه فروشان و بازاریان 

راســته بازار بزرگ و چارســوق و ســرای قیصریه اقدام به 
بستن مغازه های خود کردند و پس از آن سایر بازاریان نیز 
با بستن مغازه ها دست از کار کشــیدند. آن گونه که برخی 
خبرگزاری ها گــزارش داده اند آنچه بعداز ظهر یکشــنبه و 
صبح دوشنبه در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت با روند 
پیگیری مطالبات صنفی اســت؛ عده ای خاص وارد بازار 
می شــوند و در اصل به بازار حمله می کننــد، می خواهند 
بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود. به گفته شاهدان 
عینی برخی با لگد به در مغازه ها حمله کرده و به بازاری ها به 
صورت تحکمی  گفته اند باید مغازه را ببندید  که این موضع 
نشــان می دهد  این کار سازمان یافته اســت. رئیس اتاق 
اصناف در گفت وگــو با ایرنا اعالم کرده اســت: »حرکتی 
که در بازار ایجاد شــده، فقط یک شــعار اقتصادی مبنی 
بر این اســت که »دالر ١٠ تومانــی نمی خواهیم« و بقیه 
شعارها سیاسی بوده اســت.« رصد گزارش های میدانی 
رســانه ها نشــان می دهد که رســانه های منتقــد و حامی  
دولــت رویکردهــای متفاوتی داشــتند. به عنــوان مثال 
ایرنا نوشــت: »وقایع امروز بازار تجمع این افراد به شکل 
پراکنده و آرام اســت و یکــی از این بازاریــان گفته صبح 
کسبه مغازه هایشــان را باز کردند اما برخی از آنها  به علت 
شــرایط نرخ ارز مغازه هــا را تعطیــل کردنــد.« در مقابل 
فارس گزارش کرد که »صنوف بازار تهران طالفروشان، 
پارچه فروشان، بزازان، کفشــان، آهنگران و ابزارآالت و 
یراق آالت در اعتراض به گرانی و نوســانات شــدید ارزی 
و کســادی بازار، مغازه های خود را تعطیــل کردند و عمال 
هیچ مغــازه ای در بازار به غیر از بانک ها باز نیســتند.« در 
این میان برخی رســانه ها به ارائه گزارش های میدانی از 
وضعیت بازار در روز دوشنبه پرداختند. روایت این رسانه از 
راسته کفش فروشان این گونه بود: »در داالن های داخلی 
و تو در توی بازار بزرگ، همه جا بسته است و همه یکدست 
از گرانی شــاکی هســتند. در کوچه ای فرعی، آشــپزها و 
کارگرهای یک رستوران بزرگ بی رمق روی پله های مقابل 
رستوران نشسته اند و کسانی را که به دنبال ناهار هستند، به 

خرده بورژوازی علیه دولت
بازاریان نسبت به شرایط ناهنجار اقتصادی اعتراض کردند

گزارش
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سالن کوچک رستوران هدایت می کنند. در راسته زرگران 
کرکره تمام مغازه ها پایین اســت اما روی سر در تمام شان 
عنوان »جواهری...  « حک شده اســت و نشان می دهد 
که اینجا، راسته زرگران است. در راسته نخ فروشان بعضی 
مغازه های نخ فروشی جایی میان بازار چارسوی کوچک و 
چارسوی بزرگ تک و توک باز هستند اما کرکره ها را تا میانه 

پایین داده اند و جنسی نمی فروشند. «

   سه شنبه ؛ همچنان تعطیل
اما  سه شنبه مانند  دوشنبه، جمعی از کسبه بازار تهران 
کرکره مغازه های خود را پایین کشیدند ولی دلیل اصلی این 
کار آنان نه با هدف اعتراض بلکه بیشــتر به دلیل  ترس از 
تهدید و ارعاب عوامل خودسر و ناشناس بوده است. گویا 
آنان منتظر بودند مسائل امنیتی به طور کامل تامین شود 
تا به کسب و کارشان برگردند. بر اساس گزارش رسانه ها، 
حال و هوای بازار بزرگ تهران مانند دوشنبه پرحاشیه  نبود 
اما مانند روزهای عادی هم نبود، چراکه برخی از مغازه ها 
کرکره هایشان را پایین کشیده بودند و خبری از کاسبی در 
آنجا نبود و برخی دیگــر نیز تا نیمه کرکره شــان پایین بود 
و برخی نیــز در حالت عادی کرکره مغازه شــان باال بود اما 
نه چندان فعال به کارشان ادامه می دادند. البته ماموران 
نیروی انتظامی  در این میان به ایجاد آرامش در فضای بازار 
و برقراری نظم در کوچه ها و راسته  بازارهای مختلف کمک 
می کردند، چراکه به گفتــه رئیس اتحادیه فروشــندگان 
طال و جواهــر، در حــال حاضر واحدهای فــروش طال و 
سکه در پاساژهای تهران باز هستند و فعالیت می کنند اما 
واحدهای واقع در بازار به دلیل برخی شیطنت ها کماکان 
فعالیت ندارنــد و منتظرند مســائل امنیتی تامین شــود تا 
خسارتی به اموال شان وارد نشود و به همین دلیل احتیاط 
می کنند. ابراهیم محمدولــی اظهار کرد: نیروی انتظامی 
 در حال کمک کردن اســت تا مجددا بازار بــه روال قبلی 
بازگردد و خرید و فــروش صورت گیرد. عــالوه بر این در 
حال برنامه ریزی هســتیم تا فعالیت های طالفروشــی ها 

به وضعیت قبلی بازگردد. وی در پاســخ به این ســوال که 
آیا خرید و فروش ســکه و طال در بازار صــورت می گیرد؟ 
اعالم کرد که شــرایط به گونه ای است که مشتریان برای 
خرید یا فروش طال اقدام نمی کنند و منتظر هســتیم بازار 
به ثبات برسد. نکته جالب در این میان این بود که با وجود 
نیمه فعال بودن بازار تهران، حال و هوای مردم و مشتریان 
این بازار تقریبا مانند روزهای گذشته و شرایط عادی بود، 
چراکه آنها  به هر مغازه ای که باز بود ســرک می کشیدند و 
خرید و فروش شان مانند روزهای دیگر ادامه داشت. حتی 
دالرفروشــان ســبزه میدان بازار بزرگ تهران همچنان به 
کارشان در کاسبی دالر و یورو و دیگر ارزها ادامه می دادند 
و گعده های آنهــا  همچنان برقرار بــود. در خیابان اصلی 
و کوچه بازارهای بازار تهران از بازار رضا تا ســبزه میدان، 
پله نوروزخان، ناصرخســرو، پامنار و... آنچه جلب توجه 
می کرد، حضور کارگــران بیکار بازار بود کــه با چرخ های 
دســتی  خود منتظر بودند کســی از آنهــا  کاری بخواهد و 
گهگاه با یکدیگر صحبت می کردند و منتظرند اوضاع بازار 
به شــرایط عادی بازگردد. همچنین فعالیت دستفروشان 

بازار همچون قبل برقرار بود و بازارشان هم گرم. 

   دولت باید پاسخگوی نامالیمات ارزی باشد
رابطه عبدالله اسفندیاری، رئیس هیات امنای مرکزی 
بازار تهران درباره اعتراض بخشــی از کســبه بازار تهران 
شــامل بازار کیلویی ها، چارســو کوچک و پارچه فروشان 
گفت: خواسته کسبه بازار بحق است و می خواهند تکلیف 
بازار ارز یک بار برای همیشه روشــن شود که امیدواریم با 
رسیدگی به مشکالت آنها  فردا بازار به حالت عادی بازگردد. 
کسبه بازار نسبت به گرانی ارز، نوسانات و افزایش بی رویه 
نــرخ آن، بی ثباتی در گمــرک و  ترخیص نشــدن کاالها، 
نبودن معیــار و اصولی مشــخص برای  ترخیــص کاالها 
و... اعتراض دارند و باتوجه به اینکه در چنین شــرایطی 
به هیچ وجــه نمی تواننــد تصمیم بگیرنــد و کاالی خود را 

بفروشــند کار خود را به حالت نیمه تعطیــل در آورده اند تا 
تکلیف شان روشن شود. رئیس هیات امنای مرکزی بازار 
تهران با بیان اینکه مســائلی مبنی بر مدیریت شده بودن 
چنین اعتراضاتی به هیچ وجه صحت نــدارد، ادامه داد: 
اگر یک فروشنده کاالیی را ۵000 تومان خریداری کرده 
باشــد و آن را بفروشــد چند روز بعد باید آن را ۷000 تومان 
یا حتی بیشــتر بخرد؛ بنابراین حتی در جایگزینی کاال در 
مغازه خود با ضرر و زیان مواجه می شود. در چنین شرایطی 
قطعا هیچ عرضه ای منطقی نخواهد بود و فروشی صورت 
نمی گیرد. کســبه بازار نگران آینده، معیشــت خود و بازار 
هستند و مســئوالن حداقل باید پاسخگو باشــند و از این 
زاویه اگر نــگاه کنیم متوجه می شــویم که خواســته آنها  
بحق است. البته اینکه گفته می شود احتکار در بازار وجود 
دارد و برخی با دالر 4200 تومانــی کاال وارد کرده اند و آن 
را گران تر می فروشــند یا احتکار می کننــد، صحت ندارد 
چراکه حداقل 4۷ تا ۵0 روز طول می کشد تا محصوالت و 
کاالهای خریداری شده از آب بگذرد و به گمرک ها برسد. 
در شرایط کنونی امروز مسئوالن بخش دولتی و خصوصی 
باید قاطعانه ورود کنند و یک بار برای همیشــه مشکالت 
موجود در بازار از جمله نوسانات ارزی را پاسخگو باشند تا 

شاهد چنین وضعیتی نباشیم. 

   اعتراض حق اصناف است
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ارتباط 
با ناآرامی های بازار تهران گفــت: تجمع های صنفی حق 
اصناف و بازار است و اصناف می توانند چنین تجمع هایی 
در قالب اتحادیه ها و با اخــذ مجوزهای قانونی، در جهت 
تامین مطالبــات صنفی خود برگــزار کنند. آنچــه در بازار 
تهران اتفاق افتاده، متفاوت از این روند اســت؛ عده ای 
خاص وارد بازار می شوند و در اصل به بازار حمله می کنند، 
می خواهند بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود. اینکه 
با لگد به درب مغازه ها حملــه کنند و به بازاری ها به صورت 
تحکمــی  بگویند که باید مغــازه را ببندید، نشــان می دهد 
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که این کار سازمان یافته اســت. حرکتی که امروز در بازار 
ایجاد شــده، فقط یک شــعار اقتصــادی دارد و آن مبنی 
بر این اســت که »دالر 10 تومانــی نمی خواهیم« و بقیه 
شــعارها سیاسی اســت. من در موضعی نیستم که بگویم 
این ناآرامی ها از چه جریانی خــط می گیرد . مواضع اتاق 
اصناف، رنــگ و بوی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
دارد و مســئوالن دیگر باید این جریان را پیگیری کنند که 
چه دست هایی در این ناآرامی ها نقش دارند. به هیچ وجه 
ما منکر مشکالت پیش رو نیســتم اما این نوع حرکت ها، 
حرکت هایی سازمان یافته در جهت اغراض دشمن است 
که ما آن را تایید نمی کنیم.« وی با بیان اینکه سرچشــمه 
این حرکت ها در خارج از بازار اســت، گفت: »این سخن 
که گفته می شود بازار دست به چنین حرکت هایی زده است 
را رد می کنم؛ بازار مقاومت می کند اما وقتی به بازار حمله 
می شود تنها دفاع بازار این است که ساعتی کرکره را پایین 
بکشــد تا آســیب نبیند. دســتگاه های امنیتی باید در این 
شرایط مراقب بازار باشند؛ باید قبل از اینکه حرکتی در درون 
بازار علیه بازار انجام شود، دســتگاه های امنیتی پوشش 
الزم را بدهند . انتظار داریم عکس العمل مسئوالن ذی ربط 

را سریع تر مشاهده کنیم.« 

  اطالعات فهرست وزارت ارتباطات کامل نیست
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت:» اطالعات 
منتشر شده وزارت ارتباطات، درباره شرکت های وارد کننده 
موبایل کامل نیســت، فقط میزان ثبت ســفارش ارز آنها  
درج شده است و ســازمان تعزیرات برای تصمیم گیری به 

اطالعات بیشتری نیاز دارد. «
محمدعلی اسفنانی، جزئیات بازرسی گشت تعزیرات 
را که با حضــور نمایندگان 6 دســتگاه نظارتــی از یکی از 
شــرکت های واردکننده تلفن همراه انجام شــده اســت، 
تشریح کرد:» در فهرســت اعالمی  وزارت ارتباطات فقط 
میزان ثبت ســفارش ارز مورد نیاز شــرکت های وارد کننده 
گوشــی تلفن همراه درج شده اســت؛ اینکه چه مقدار ارز 
به این شــرکت ها پرداخت شــده، چه مقدار کاال وارد شد 
و چه مقــدار از آن کاالها و به چه کســانی فروخته شــده، 
مشخص نیست و اینها اطالعاتی است که تعزیرات برای 
تصمیم گیری نیاز دارد. قرار اســت تا این فهرست توسط 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی و وزارت 
ارتباطات مشخص شــود و در این زمینه با گمرک و بانک 
مرکزی هم باید هماهنگ کنند تــا تعزیرات با توجه به این 
اطالعات به شــرکت ها مراجعه کند و آنهایــی که تخلف 

مرتکب شده اند، شناســایی و برخورد قانونی انجام شود. 
بر اساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 40 
شــرکت برای ورود گوشــی تلفن همراه ارز 4200 تومانی 
دریافت و این کاال را وارد کرده اند اما این گوشی ها با نرخی 
گران تر در بازار به فروش رسیده است. این موضوع پس از 
اعالم وزیر ارتباطات بالفاصله در ســازمان تعزیرات مورد 
بررسی قرار گرفت و جلســات متعددی با حضور اعضای 
هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نمایندگان 
وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک، ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز برگزار و مقرر شد  نمایندگان این دستگاه ها 
در گشت های تعزیرات حضور یابند و روز سه شنبه 2 شرکتی 
که وزیر ارتباطــات نام آنهــا  را اعالم کرده بود، بازرســی 
شــدند. «معاون ســازمان تعزیرات حکومتی با اشــاره به 
بازدید گشت مشترک این سازمان از یک شرکت وارد  کننده 
موبایل اظهار کرد: »این شــرکت که با ارز 4200 تومانی 
گوشی وارد کرده است باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت 
آینده مستندات مربوط به مقدار ارز دریافتی، میزان فروش 
و سود بازرگانی همچنین فهرست فروشــگاه ها یا افرادی 
که به آنها  این اجناس را فروخته ، اعالم کند. اجرای طرح 
رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه 
موفق بوده است و به نظر می رســد که باید برای واردات، 
خرید و فروش گوشــی موبایل هم از دســتاوردهای طرح 
رجیستری استفاده کرد تا مشخص شود که کاالی وارداتی 
از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی 
کرده است. اگر تخلف شرکت های واردکننده محرز شود 
به ازای کل مبلغی که گران تر فروخته باشند، طبق قانون 
2 تا ۵ برابر جریمه می شــوند و اضافه دریافتی نیز به افراد 
شاکی مسترد می شود. آنچه که از ســوی وزیر ارتباطات 
اعالم شده، این است که این شرکت 22 میلیون یورو با نرخ 
دولتی دریافت کرده  اما به ادعای مسئول آن شرکت میزان 
ارز دریافتی کمتر بوده است. ما هنوز نمی دانیم، اطالعاتی 

که به وزیر ارتباطات برای تخلف شرکت واردکننده گوشی 
تلفن همراه اعالم شــده چه منبعی اســت و تا چه حد این 
منبع، اطالعات مستند داشته است اما آنچه برای ما مالک 
اســت، نظر بازرســان و نمایندگان دســتگاه های نظارتی 

حاضر در تیم گشت مشترک تعزیرات است. 

  نیروهای اطالعاتی تهدید برخی کسبه را پیگیری کنند
ســخنگوی دولت از نیروهــای انتظامــی و امنیتی 
خواست تا موضوع تهدید برخی کسبه را پیگیری و امنیت 
آنها  را تامین کنند. محمدباقر نوبخت درباره تهدید کسبه 
بازار برای تعطیلی مغازه ها توســط برخی افراد ناشــناس  
گفت: »آنچه که واقعیت اســت، دولت از کســبه راضی 
است، چرا که کسبه انسان های شریف، متمدن و متدینی 
هستند. اینکه عده ای کســبه را تحت فشــار قرار دهند و 
آنها  را وادار کنند در مغازه های خود را ببندند، باید توســط 
نیروهای اطالعاتی و امنیتی پیگیری شــود، اما از نیروی 
انتظامی  که همیشه پای صحنه اســت انتظار می رود که 

امنیت کسبه را حفظ کند. «

  برنده و بازنده شرایط اقتصادی فعلی کیست؟
قیمت مســکن طی ماه های اخیر بیش از 30 درصد 
افزایش یافته و نرخ اجاره بها در بعضی مناطق تا ۵0 درصد 

رشد داشته است. 
نرخ ارز از حــدود 4000 تومان به بیــش از 10000 
تومان در بازار آزاد رســیده و هــر روز رکــورد جدید همراه 
با نوســانات قابــل توجهــی را تجربــه می کند. ســکه از 
 1/۵ میلیون تومان در اواخر سال 1396 به حدود 3 میلیون 
تومان در روزهای اخیر رســیده و قیمت طــال نیز تقریبا با 
همین نسبت افزایش یافته است. این شرایط آثار خود را در 
دیگر بازارهای اقتصادی از جمله لوازم خانگی، نهاده های 

دامی و محصوالت اساسی گذاشته است. 
واقعیت این اســت که وضعیت پیش آمده که ناشی 
از تعلل در انجام اقدامات کلیدی توسط نهادهای مجری 
و تصمیم گیر است، بیشــترین ضربه را به زندگی عادی و 
اقتصاد خانوار زده اســت. بنگاه های اقتصادی نیز بیش 
از پیــش با شــرایط نااطمینانــی مواجه هســتند و امکان 
برنامه ریزی خود را از دســت دادند؛ کمااینکه رکود تورمی 
 نیز بر بازارهــای مختلف حاکم اســت. در این شــرایط، 
بزرگترین برنده اشــخاصی هســتند که صاحبــان اصلی 
دارایی هایی از جمله مسکن، ارز و طال محسوب می شوند. 
اصلی ترین مصداق این اشــخاص، نظام بانکی کشور و 
بانک ها هستند. افزایش قابل توجه دارایی هایی بانک ها 
صاحبان اصلی آن هســتند، نه تنها بانک ها را از وضعیت 
بحران خارج می کنــد، بلکه امکان هرگونــه اصالحی در 
آینده را نیــز می گیــرد. بانک هایی کــه در اقتصاد قدرت 
خلق پول داشــته اما در مقاطع مختلف کشور را به بحران 
کشــانده اند؛ در مقابل در شــرایط بحرانی بیشترین نفع را 
می برند و مســئولیتی هم ندارند. این مســاله، شاید یکی 
از دالیلی باشــد که از منظر »اقتصاد سیاسی« باعث شده 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزی کشور به عنوان یک 
نمونه بحرانی در شرایط فعلی، با وجود راهکارهای مختلف 

پیش رو، اقدام قابل توجهی انجام ندهد. 

قیمت مسکن طی ماه های اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و نرخ اجاره بها در بعضی مناطق تا ۵۰ درصد 
رشد داشته است. نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان به بیش از 1۰۰۰۰ تومان در بازار آزاد رسیده و هر روز رکورد جدید 
همراه با نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند. سکه از  1/۵ میلیون تومان در اواخر سال 1۳۹۶ به حدود ۳ میلیون 

تومان در روزهای اخیر رسیده و قیمت طال نیز تقریبا با همین نسبت افزایش یافته است

بر اساس اعالم 
وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، ۴۰ شرکت 
برای ورود گوشی تلفن 
همراه ارز ۴2۰۰ تومانی 
دریافت و این کاال را وارد 
کرده اند اما این گوشی ها 
با نرخی گران تر در بازار 
به فروش رسیده است. 
این موضوع پس از اعالم 
وزیر ارتباطات بالفاصله 
در سازمان تعزیرات مورد 
بررسی قرار گرفت
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ماجرا از یک جهش بیــش از 20درصدی نرخ ارز در 
بازار رســمی و بیش از ۵0درصدی در بازار غیررسمی آغاز 
شد. دولت با مداخله گری در بازار ارز درصدد کنترل و مهار 
افزایش قیمت ارز برآمد و خرید و فــروش ارز در صرافی ها 
را ممنــوع و ارز تک نرخی بــا رقم چهارهــزار و 200 تومان 
را مشــخص کرد. صادرکننــدگان باید ارز خــود را به بانک 
مرکزی تحویل می دادند و واردکنندگان با ثبت سفارش در 
سامانه نیما ارز چهارهزار و 200 تومانی تحویل می گرفتند؛ 
اما گســتره عرضه و تقاضا به قدری وســیع بــود که عمال 
ســامانه تخفیفی یا عرضــه و تقاضای نیمــا از پِس ثبت و 
راستی آزمایی اظهارنامه های صادرکنندگان و واردکنندگان 
برنمی آمد. صادرکننــدگان به دلیل مابه التفــاوت بیش از 
ســه  هزار تومانی نرخ ارز رســمی با نرخ غیررسمی تمایلی 
به تحویل ارز آورده خود به دولــت ندارند و در اعالم میزان 
صادرات خــود کوچک نمایی کــرده و ارز چهارهزارو 200 
تومانی بــرای واردکننــدگان تبدیل به نرخــی جذاب برای 
خرید و فروش کاال به قیمت ارز غیررسمی شد؛ تا جایی که 
میزان واردات در دو ماهه ابتدایی ســال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه ســال پیش 66 درصد افزایش پیدا کرد و به 
گفته نایب رئیس اتاق ایران و چین، هشــت میلیارد تومان 
ارز دولتی به 12 هــزار وارد کننده تخصیــص یافت. حاال 
بانک مرکزی با تعیین فهرســت ســه گانه، اقالم کاالهای 
اساسی را مشخص کرده است که برای واردات این کاالها 
ارز دولتی تعلــق می گیرد. ارزی که اکنون عمال ســه نرخ 
دارد؛ نرخ سه هزار و 800 تومانی یارانه ای، دالر چهارهزار 
و 200 تومانی و نرخ بازار غیررسمی که دیروز تا هشت هزار 
تومان رسید. آنچه به گفته کارشناسان خطر بروز آثار تورمی 
 باالی افزایش نرخ ارز را جدی کرده؛ اما در فهرست سه گانه 
کاالهایی که واردات آنها  مشمول تخفیف و نرخ ارز رسمی 
می شود، بیش از پنج هزار کاال مشاهده می شود که برای 
برخی از آنها  نمونه های تولید داخل آن وجود دارد و برخی 
از آنها  را باتوجه به سبد مصرفی عموم مردم نمی توان جز و 

کاالهای اساســی و ضروری قلمداد کرد؛ اما واردکنند گان 
این کاالها می توانند از نرخ دالر دولتی بهره مند شــوند و با 
قیمت دلخواه و نزدیک به نرخ بازار غیررســمی به فروش 
برســانند. در گروه کاالهــای اول که کاالهای اساســی و 
حیاتی نامیده شــده، میان هزار کاالی مشخص شده یک 
ردیف چندین و چندبار تکرار شده، ردیفی به نام »سایر« که 
مشخص نیست منظور چه کاالی حیاتی و اساسی است؛ 
اما یکی از همین سایرها ســال پیش بیش از ۵14 میلیون 
دالر واردات داشته اســت و اکنون با نرخ جذاب سه هزار و 
800 تومانی یارانه ای، امکان تعریــف هر نوع کاالیی زیر 
این عنوان را برای دسترســی به رانت ارزی برای واردکننده 
فراهم می کنــد. در گروه اول کاالهایی کــه بانک مرکزی 
به عنوان مشــموالن ارز دولتی مشــخص کرده، کاالهای 
اساسی است که ارز مورد نیاز آنها  از محل درآمدهای ناشی 
از فروش نفت تأمین می شود. این اقالم شامل کاالهایی 
مانند گندم، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات با نرخ 
دالر چهارهزار و 200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی 
تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دالر برای 
این گروه کاالها ســه هزار و 800 تومان می شــود؛ اما این 

موارد تنها اقالم این فهرست نیست. 

  خرید کاال با دالر 4200 و فروش با نرخ 8 هزار تومان
جالب اســت که در فهرست ســه گانه تعیین اولویت 
کاالیی بانک مرکزی، بیشــترین حجــم واردات مربوط به 
کاالهایی است که نام آنها  ذیل عنوان »سایر« آورده شده 
اســت. برای مثال، در گروه کاالهای حیاتی و اساسی که 
واردکننده می تواند با دالر سه هزار و 800تومانی آنها  را وارد 
کند، در ادامه تعیین گوساله، ران و راسته، عنوان »سایر« 
آمده که مشخص نیست دقیقا چه کاالیی را شامل می شود؛ 
اما سال گذشته معادل یک میلیون  و 62 هزار دالر واردات 
داشته اســت. گروه دوم این کاالها که شامل مواد اولیه و 
کاالهای واســطه ای و سرمایه ای می شــود، محل تأمین 

ارز آنها  از محل صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد معدنی 
و ســامانه نیماســت. این اقالم شــامل مواد اولیه تولید، 
ماشین آالت و. . . است؛ این کاالها با نرخ دالر چهارهزار و 

200تومانی تأمین می شود. 

  معامله توافقی ارز مجاز شد؟
یکی از خبرگزاری ها در گفت وگو با »یک مقام مسئول 
در نظام بانکی« از مجاز شدن معامله توافقی ارز طی جلسه 
تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور خبر داد. وی با تشریح 
جزئیات جلســه تیم اقتصــادی دولت با حســن روحانی، 
رئیس جمهــور در خصوص تغییر در برخی سیاســت های 
ارزی گفت: در جلسه ای که صبح روز گذشته تیم اقتصادی 
دولت با رئیس جمهور برگزار کرده، توانسته  وی را قانع کند 
که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده 
عملیاتی شــود. وی که با مهر گفت وگو می کــرد، افزود: 
مدت ها بود تیــم اقتصادی دولت به دنبــال برقراری چنین 
شرایطی در معامالت ارزی کشور بود اما رئیس جمهور بنا به 
دالیلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم 4200 
تومان به ازای هر دالر شــده بود و همین موضوع پذیرش 
طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعاالن اقتصادی هم بود 
را برای حدود یک ماه به تعویق انداخت. این مقام مسئول 
خاطرنشــان کرد: صبح روز گذشــته تیم اقتصادی دولت 
باالخره توانست رئیس جمهور را قانع کند که نرخ معامالتی 
دالر بــرای صادر کنندگانــی کــه ارز حاصــل از صادرات 
آنها  از شــمول خرید و فروش در ســامانه نیما خارج است، 
همان 4200 تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی 
ارزش پیدا کند. بر این اســاس، این تصمیم مورد توافق با 
رئیس جمهور در جلسه قرار گرفته و البته ممکن است دولت 

برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد. 
هر چه هســت فعال آخریــن خبرها از ایــن موضوع 
حکایت دارد که قرار اســت ارز 4200 تومانــی به واردات 
کاالهای اساســی اختصاص یابد، اما ســایر نیازها و آنچه 
 از شمول ارز 4200 تومانی خارج اســت با نرخ جدید مورد 
معامله قرار گیرد . در حالی این نرخ هنوز رسما اعالم نشده 
و شــنیده ها حاکی از آن است که نرخ ســوم دالر می تواند 
بین 6000 تا 6۵00 تومان باشــد . در مجموع در سیاست 
جدید ارزی، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز 
خود را در سامانه نیما ارائه نمی کردند، ارز ناشی از صادرات 
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خود را با نرخ توافقی عرضــه کنند تا به نیازهــای خارج از 
اولویت بندی انجام شده اختصاص پیدا کند . 

در همین حال رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
بررســی موضوع بازار ثانویه در ســتاد اقتصــادی دولت از 
تعیین تکلیف این بازار خبر داد . آن طور که ولی الله سیف 
می گوید، برای مصون سازی بازار، بانک مرکزی ساز و کار 

ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد . 
او در تشریح چهار گروه واردات کاال گفت: دسته اول 
کاالهای حیاتی و اساســی مثل دارو هستند که ارز حاصل 
از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کاالها 
اختصاص می یابد و ســابقه امر نشان می دهد این بخش، 
18 میلیارد دالر نیاز ارزی دارد . این ارز با نرخ 4200 تومان 
شــروع و االن به 42۵0 تومان رســیده اســت؛ دسته دوم 
کاالهای ضروری هســتند که 80 درصد از ارز شرکت های 
غیرنفتی )مانند پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها( توسط سامانه 
نیما به واردات این کاالها اختصاص می یابد، نیاز ارزی این 

بخش نیز، 24 میلیارد دالر است . 
دسته ســوم کاالهایی هســتند که ارز واردات آن از 
20 درصــد از ارز حاصل از صادرات کاالهــای غیرنفتی با 
نرخ توافقی تامین می شود و نیاز ارزی این بخش نیز طبق 
سابقه سال گذشته، حدود شش میلیارد دالر است، دسته 
چهارم نیز کاالهای ممنوع الورود هستند که نیاز 3/8 میلیارد 
دالری دارند و نیازی به واردات آنها  از خارج از کشور نیست . 
سیف خاطرنشــان کرد که باتوجه به شرایطی که در 
اقتصاد وجود دارد، تامین ارز برای این کاالها هیچ مشکلی 
ندارد و با انضبــاط کامل، تخصیص پیــدا خواهد کرد . او 
همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد کــه با این اقدامات 

آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود . 
چنین تصوری آن هم از ســوی باالتریــن مقام پولی 
و بانکی کشور نشــان از آن دارد که هنوز مقامات بلندپایه 
کشــور قادر به پذیرش واقعیت های بازار نشــده اند و هنوز 
نتوانسته اند خود را با قیمت های نجومی  در بازار غیررسمی 
وفق دهند؛ همین اســت که رئیس کل بانــک مرکزی در 
حالی که در گوشه و کنار شهر صدای اعتراضات مردمی  به 
گوش همگان رسیده به دفاع از سامانه یکپارچه ارزی برای 
کنترل بازار می پردازد و حتی برای به آرامش رســیدن بازار 
ابراز امیدواری می کند . هفته گذشته اما در جلسه ای که با 
حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، او ضمن تاکید 
بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کاالهای 
حیاتی و اساســی مورد نیاز مردم کمتریــن اختاللی ایجاد 
نخواهد شد، به مردم اطمینان داد که حتی در بحرانی ترین 
شرایط ارز به نرخ مصوب و رســمی و به میزان کافی برای 
تامین کاالهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت . 
اما سوال این اســت که چه چیز موجب آن می شود که هر 
بار با سیاســت جدید دولــت، نیازمندان واقعــی ارز هم به 
اعتراض برمی خیزند و از دالری می گویند که به دست شان 

نرسیده است؟
از طرفی اگــر بخواهیم تعداد جلســاتی که در طول 
ماه های گذشــته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، 
تاکنــون در هیچ یــک از این جلســات خروجــی مثبت و 
نتیجه ای عاید نشده اســت و تنها پیرو مساله ای به بررسی 
مســائل موجود پرداخته می شــود. جهانگیری این را هم 
گفت که در شرایط کنونی کشور با کســانی که بخواهند با 
ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم 

و به طور جدی برخورد خواهد شــد . این در حالی است که 
نبض بازار ماه هاست در دســتان همین رانت خواران قرار 
دارد و تاکنون مقامات قادر به مقابله با فعالیت این دالالن 

بازار ارز نبوده اند . 
به هر روی به نظر می رسد که اگر بتوان پذیرفت بازار 
ارز دومی  که سیف از آن نام برده ، همان بازاری است که در 
بازار سرمایه برای ارزهای حاصل از صادرات توسط نوبخت 
خبر داده شــده اســت، به نظر می رسد که رشــد صعودی 
بازار بورس در مدت اخیر توانسته اســت موافقت عموم و 
از جمله دولتی ها را به همراه داشــته باشــد. با وجود اینکه 
متخصصان بازار ســرمایه در زمان های مختلف از مزایای 
این بازار برای کاهش تالطم ســایر بازارها سخن ها گفته 
بودند، زیرساخت های بازار ســرمایه در جامعه در کنار عدم 
اقبال مسئوالن نتوانســته بود راهی برای ورود به این بازار 
ایجاد کند. واردکردن ارزهای حاصــل از صادرات به این 
بازار می تواند از طریق مکانیســم وجود شــفافیت در بازار 
 راه حــل به موقع و بجایی بــرای بهبود اوضــاع کنونی دالر

 باشد. 
در کنار آن توافقی بودن قیمت دالر در بازار بورس نیز 
می تواند شرایط را به سمت ایجاد شرایط بهبود در کسب وکار 
و استقبال از تولیدکنندگان بکشــاند. این حرکت به سمت 
برقراری بازار ارزی در بورس اســت که به ســبب شفافیت 
موجود در ســاختار آن می تواند راهگشای معضالت بازار 

ارزی باشد.
 ارز شــرکت های صادرکننــده محصــوالت غیرنفتی 
می تواند با حضور در بازار ســرمایه سرنوشــت دیگری پیدا 
کند، از یک سو به سبب توافقی شــدن قیمت ها بخشی از 
رانت مربوط به تفاوت قیمــت ارز را از بین خواهد برد. این 
گروه که مربوط به دسته سوم کاالهای مشمول ارزی هستند 
در جریان اعمال سیاســت تک نرخی شــدن زیان زیادی 
متحمل شــده بودند و به نظر می رســد که ورود ارز حاصل 
از صادرات می تواند گزینــه خوبی برای جان گرفتن دوباره 
تولیدی هایی باشد که چشم انتظار عملکردی از سوی دولت 
بودند. در این میان نباید از نظر دور داشــت که تفاوت بین 
قیمت  ارز وارداتی و قیمت بهای جهانــی نیز موجب مازاد 
قیمتی شــده بود که به دنبال افزایش تقاضا بازار را بیش از 

پیش ملتهب کرده بود. 

شــروع قضیه از تعــدادی افرادی بود کــه ربطی به 
بازار نداشــتند اما در ادامه اصنــاف و بازاری ها هم به آنها 
پیوستند. علت هم این اســت که بستر برای چنین اتفاقی 
آماده بود. درست اســت شــروع اتفاق از بازار نبود و بازار 
رضایتی از بستن مغازه ها نداشــت و امیدواریم امروز بازار 
به حالت عادی برگردد اما فرافکنی دولت درســت نیست. 
وضعیتی که تیم اقتصادی دولت به وجود آورد، آن را نباید 
به گردن اخاللگران یا صرافان بینــدازد. معتقدم دولت و 
آقای رئیس جمهور بستر اختالل را به وجود آوردند. دولت 
با صداقت صحبت نمی کند و ظرف 2.۵ ماه گذشته بیست 
مرتبه سیاســت اقتصادی خــود را تغییــر داد. اگر آخرین 
سیاست درست است چرا دولت اولین سیاست را شتابزده 

اجرا کرد. اگر بگوییم یکسری بیگانگان وضعیت بازار ارز 
را چنین کردند، خیر این طور نیســت، خود دولت بستر را 
فراهم کرد. آنچه دیروز بعد از 40 ســال اتفاق افتاد و بازار 
به نشــانه اعتراض بســت، نتیجه عملکرد بد دولت و تیم 
اقتصادی بود. بهترین چاره آن اســت کــه تیم اقتصادی 
دولت اعالم کند »ما اشــتباه کردیم و در حوزه اقتصادی 
نتوانســتیم خوب تصمیم بگیریــم و از همــه ملت ایران 
عذرخواهــی می کنیــم.« واقعیت این اســت کــه دولت 

می دانست چه خواهد شد.
 تصمیمات غلط تیم اقتصــادی دولت دالر را در این 
قیمت قرار داد و بعد هم گفتند »ما تمام تقاضاها را جواب 
می دهیــم«، آیا نمی دانســتند که قرار اســت در مملکت 
توطئه ای رخ دهد؟ اتفاقا ۷-8 روز بود که برخی رســانه ها 
زنگ می زدند و ســئوال می کردند آیا اعتراض و شــلوغی 
در بازار رخ خواهد داد و ما نیز در جــواب می گفتیم »خیر 
چنین مساله ای فعال وجود ندارد.« ما مردم کوچه بازاریم 

امــا وزارت اطالعات نبایــد روزی که اتفــاق می افتد تازه 
اعالم کنــد. وزارت اطالعــات از ماه ها قبــل وضعیت را 
رصد می کرد و می دانست چه کسی این وضعیت را دامن 
می زند. اینکه بیگانگان تالش دارند که خواسته هایشان 
در ایران دنبال شود، شکی نیست. دشمن از سال ها قبل 
صحبت از انقالب مخملی می کرد اما ناراضی تراشــی در 
مردم را بیگانه نمی تواند ایجاد کند بلکه عملکرد مسئوالن 
اجرایی عاملش می شــود. البته عواملی مزدور بیگانگان 
هستند اما تعمیم دادن چنین اتفاقی به همه مردم نادرست 
است. مردم مطالبات به حقی داشــتند باید مورد رسیدگی 

قرار گیرد. 
هیچ بازاری هدفی غیر از کمک به دولت ندارد و غیر 
این عمل نمی کنــد. مخالفت با دولت هــا یعنی اقتصاد را 
نابودکردن. اصال یک صنــف نمی تواند با دولت مخالفت 
کند. بازار و اصناف از والیت تبعیــت می کنند. والیت هم 
صحبتش این اســت که »حفظ نظام بــا همراهی با نظام 
اســت که دولت نیز بخشــی از نظام محسوب می شود.« 
کمک بازار به دولت ها برای همیشه بوده و است. هر نوع 
کمکی از دســت ما بر بیاید دریغ نمی کنیم اما دولت نباید 
فکر کند خودش مالک مملکت اســت، کشور برای مردم 
اســت. دولت باید فاصله اش را با مردم کم کند اما دولت 

هرروز این فاصله را بیشتر کرده است.

راضی نبودند مغازه ها را ببندند
چرا بازار تعطیل شد؟

احمد کریمی اصفهانی

دبیر کل جامعه اصناف و بازار

اگر بخواهیم تعداد جلساتی که در طول ماه های گذشته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، تاکنون در 
هیچ یک از این جلسات خروجی مثبت و نتیجه ای عاید نشده است و تنها پیرو مساله ای به بررسی مسائل موجود 
پرداخته می شود. جهانگیری این را هم گفت که در شرایط کنونی کشور با کســانی که بخواهند با ایجاد فساد به 

نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد 
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بیاید و پاســخ این مــردم را بدهد. مردمی که هــر جا نظام 
خواســته، به میدان آمدند. این مردم نجیب و خوب که در 
همه صحنه ها کمک کشــور، نظام و انقالب هســتند، آیا 
مستحق این نوع رفتارها هســتند؟ من چند مرتبه از آقای 
سیف گالیه کردم، به آقای رئیس جمهور گفتیم و نوشتیم 
»آقای سیف دارد مشــکل برای مردم درست می کند« اما 
توجه نکردند. چند روز پیش آقای ســیف را در کمیسیون 
اقتصــادی دیدم چون طــرح تحقیق و تفحــص از بانک 
مرکزی را دادیم. آقای سیف گفت »طرح تحقیق و تفحص 
از بانک مرکزی مســاله امنیتــی دارد«. من بــه او جواب 
دادم »آقای ســیف برای من نمی خواهد مســاله امنیتی 
بگویی، چون سپرده گذاران با احتساب خانواده های شان 
20میلیون نفر جمعیت در کشور ناراضی هستند، برخی کف 
خیابان آمدند، آیا مساله امنیتی بزرگتر از این هم در کشور 
داشتیم؟ ضعف مدیریت شما این مشــکل را درست کرد، 
چرا جلــوی آن را نگرفتی و بی تدبیری کــردی، چرا کاری 
کردی موسسات مقابل سپرده گذاران قرار بگیرند و مردم 
برای گرفتن پول شان هجوم ببرند. « در نکته دیگری هم 
گفتم »آقای سیف 400 نفر قاضی، مدیر و دیگر مسئوالن 
وقتی متوجه شدند مجلس در ســال گذشته تصویب کرد 
سال 9۷ هنگام بازنشستگی مدیران باالتر از 240 میلیون 
تومان نمی توانند بگیرند رفتند و خود را بازنشسته کردند اما 
بانک مرکزی  سه نفر از این افراد را به سر کار برگرداند. حال 
آنکه یک نفر آنها  از بیت المال ۷00 میلیون تومان پاداش 
و پایان خدمت و ۵00 میلیون تومان هم به عنوان مرخصی 
استفاده نشــده گرفته بود. آیا مدیری که این طور برخورد 
می کند، برای کشور و مستضعفان و طبقه متوسط دلسوزی 
می کند.« چقدر به آقــای رئیس جمهور گفتیم برای بانک 
مرکزی فکری کند. این موضوعات روی هم تلنبار شد و به 

طرح عدم کفایت رئیس جمهور رسید. 

بعــد از آنکه سید حســین موســویان پیشــنهاد 
اســتعفای دولــت روحانــی را مطرح کــرد، حاال 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده همسو با جبهه 
پایداری نیز گفت بــرای تدوین طرح عدم کفایت 
رئیس جمهور اتاق فکر تشــکیل داده است. با او 

درباره این اقدام به بحث و گفت وگو نشستیم. 

در چه صورتــی از پیگیــری طرح عــدم کفایت 
رئیس جمهور منصرف می شوید؟

   اگر رئیس جمهور خیلی فوری تا اوایل هفته آینده 
با مردم شــفاف صحبت کند، درددل ها را بگوید ، جاهایی 
که کوتاهی کر د، عذرخواهی کند ، به تشــریح برنامه های 
دولت بپرداز د و موانع را به اطالع مردم برســاند. پیگیری 
نمی کند اما اینکه بخواهند یک طرفه بروند تا با مردم مواجه 
نشوند مساله خوبی نیست. در مجموع ما براساس منفعت 
یا هواوهوس نمی خواهیم کاری انجــام دهیم. خدا نکند 
بخواهیم از باب اینکه دلمان می خواهد طرح عدم کفایت 
رئیس جمهور را دنبال کنیم؛ خیر اصال این طور نیســت. 
آقای روحانی اگر صادقانــه با مردم حرف بزنــد و پای کار 
بایستد، پیگیری ما منتفی می شــود اما احساس امروزمان 

این است که رئیس جمهور پای کار نایستاده است. 
برخی منتقدان شــما می گویند اراده ای از خارج 
مجلس و شهر مشهد است که طرح عدم کفایت 

رئیس جمهور اجرایی شود، صحت دارد؟
   خیر، من ایــن را قبول ندارم. ممکن اســت یک 
کســی حرفی یــا پیامکی بزنــد اما مشــهد هم مثــل بقیه 
شهرها محسوب می شــود. اگر کســی طرح عدم کفایت 
رئیس جمهور را بخواهد اینگونه با خلط مبحث دچار انحراف 

کند درست نیست. 
کســانی که به شــما کمک می کنند تا طرح عدم 
کفایت رئیس جمهــور را تدوین کنند از مشــهد 

نیامدند؟
   خیر، مشاورین من هستند. همه مطالبی که من 
در مجلــس ارائه می دهم کــه همه را خــودم کار نمی کنم 
چون در تمام زمینه ها تخصص ندارم بنابراین از مشاورینم 

کمک می گیرم. 
مشاورین شما مشهدی نیستند؟

   خیر. سه نفرشان بچه تهران و  دونفر هم اصفهانی 
هستند. 

طرح عدم کفایت رئیس جمهور را باید یک سوم 
نمایندگان امضا کنند، حــال آنکه نصاب در طرح 
ســوال از رئیس جمهــور یک چهــارم اســت و 
هیچ گاه عملی نشد چون همه نمایندگان تا پایان 
بر امضای خــود نماندند. آیا طــرح عدم کفایت 
رئیس جمهور غیر از تبلیغاتی بودن، اثر عملیاتی 

هم خواهد داشت؟
   چه مانور تبلیغاتی؟

یعنی واقعا می توانید امضای یک سوم نمایندگان 
را پای این طرح بیاورید؟

   ما مأمــور به تکلیف هســتیم. در هــر دوره ای از 
انقالب تا آنجا که خدا توفیق داده، ســعی مان این اســت 
که آنچه تکلیف اســت عمل کنیم حاال نتیجه چه می شود 
کاری بــه آن نداریــم. در مجلــس درباره خیلــی بحث ها 
مخالفت می کنیم در عین حال کــه می دانیم نظر ما منتج 
به عدم تصویب نمی شود، اما حرف مان را می زنیم. درباره 
طرح عدم کفایت رئیس جمهور نیز همین رویکرد را دنبال 
می کنیم. می خواهیم آنچه تکلیف داریم را انجام دهیم... 

و نیت تبلیغاتی هم ندارید؟
   برای چه تبلیغات کنیم؟ خیلــی جاها هم ممکن 
است به ضرر باشد ولی دنبال این هستیم که رئیس جمهور 

شما با یکی از رســانه ها درباره تشکیل اتاق فکر 
تدوین طرح عدم کفایت رئیس جمهور صحبت 

کردید، این اتاق فکر االن چندنفره است؟
   کارشناسانی هستند که روی بررسی عملکرد آقای 

رئیس جمهور دارند  کار می کنند. 
ایــن اتــاق فکــر تدویــن طــرح عــدم کفایت 

رئیس جمهور در مجلس است؟
   خیر در دفتر خودم است. 

آقــای خجســته نماینــده همدان هــم صحبت 
مشابهی مثل شما داشــت، آیا دو نفری در قالب 
یک کار مشترک طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
را در حال تدوین هستید یا آنکه جداگانه این نیت 

را پیگیری می کنید؟
   خیر، من صحبت آقای خجســته را شــنیدم ولی 

حرفی با او نداشتم. 
نماینــدگان دیگر هم با شــما اعــالم هم نظری و 

همراهی کردند؟
   مردم دائم به نمایندگان مراجعه می کنند، تماس 
می گیرند و مرتبط هستند. از نظام و انقالب شان نگرانند. 
بر همین اساس ما یکی از کم کاری ها و ناتوانی ها را در وزیر 
اقتصاد یافتیم. وقتی طرح استیضاح وزیر اقتصاد را آماده 
و دغدغه های مــردم را در قالب موضوع اســتیضاح وزیر 
اقتصاد دنبال کردم، عمده کســانی که سراغ شــان رفتم، 
بیان می کردند »چرا پیگیر طرح اســتیضاح رئیس جمهور 
نمی شوید، چون بخشی از تیم اقتصادی دولت وزیر نیستند 
و مســتقیم زیر نظر رئیس جمهور عمل می کنند، بنابراین 

مجلس نمی تواند از آنها  بازخواست کند. « 
چــرا اول بحث ســوال از رئیس جمهــور را دنبال 

نمی کنید؟
   موضوع طرح سوال از رئیس جمهور بارها مطرح 
شده بود اما تعدادی از امضاکنندگان بر اثر فشارهای برخی 
مدیران دولتی اعم از اســتاندار و وزرا در نیمه راه منصرف 
شــدند بنابراین از طریق ســوال به نتیجه نمی رســیدیم. 
انصافا هیچ کس دیگری هم جوابی برای مردم ندارد. مردم 
ما را به عنوان وکیل خــود قرار دادند تا بــرای آنها  بدویم و 

تالش کنیم. 
اصالح طلبان هــم حاضرند طرح عــدم کفایت 

رئیس جمهور را امضا کنند؟
   بله. 

چند نفر از اصالح طلبان به شــما گفتند حاضرند 
این طرح را امضا کنند؟

   من تعــداد را در ذهن نــدارم ولی به کســانی که 
مراجعه می کردم این دیدگاه را داشتند. 

یعنی از فراکسیون امید هم کسان زیادی طرح 
عدم کفایت رئیس جمهور را امضا خواهند کرد؟

   بلــه، برخــی مســائل جناحی اســت اما شــاید 
خوانندگان این خبر باورشان بشود یا نشود که خیلی مسائل 
جناحی نیست یعنی عموم نمایندگان با هر سلیقه فکری و 
مشرب سیاسی در خیلی موضوعات نظر مشترک دارند. در 
موضوع طرح عدم کفایت نیز برداشتم این است  که شاید 
کسی قبول کند یا قبول نکند اما ما این کار را به عنوان یک 
رسالت می دانیم. چون واقعا  مردم انتظار یک اقدام فوری 

جراحی دارند. 

طرح ها از روی نگرانی است
گفت وگو با حسینعلی حاجی دلیکانی

گفتوگو
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سیاست

اصولگرایان انتخابات 1۴۰۰ را می برند

گفت وگو با صادق زیباکالم
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 آقای کرباســچی گفت: »خوب است که آقای 
عبدالله نوری جایگزین آقای عارف در شــورای 
عالی سیاست گذاری شود «، نظر شما چیست؟
   من در اصول با آن چیزی که آقای کرباســچی 
گفت، موافق هســتم  چون واقعا آقــای دکتر محمدرضا 
عارف در این دو ســال کــه رئیس فراکســیون امید بود، 
صدایی از او در نیامد. حتی یک بار  جمله ای در توصیف 
او  به کار بردم که خیلی جمله قشــنگی نیســت، ولی خب 
شــرمنده ام، یعنــی عذرخواهــی می کنم از آقــای دکتر 
عارف، ولی دلم می خواهد جملــه را دومرتبه به کار ببرم 
و بگویم در این دو ســال و نیم از  هرجایــی صدا درآمد، 
ولی از فراکســیون امیــد و آقــای دکتر عــارف صدایی 
نشنیدیم. باالخره این همه مســائل مهم در کشور اتفاق 
افتاد؛ چه داخلی و چه در ســطح منطقه؛ آیا جایش نبود 
که آقــای دکتر عــارف درخصوص این هــا موضع گیری 
کند؟ باالخره یــک چیزی می گفــت. به جز اینکه اســم 
این کار مالحظــه کاری بیش از حد باشــد واقعا توصیف 
دیگری نمی تــوان گفت. من تا آنجایی کــه یادم می آید 
در این دو سال ونیم، شــجاعانه و برجسته ترین صحبتی 
که از آقــای دکتر عارف در مجلس شــنیدم ایــن بود که 
»دو، ســه تا از کولبرها در برف و ســرما خشــک شدند و 
باید یک فکری برای کولبرها کرد.« این شجاعانه ترین 
موضع گیری ای بود که من از آقای دکتر عارف شــنیدم. 
فراکســیون امید هم چنین وضعیتی دارد. 104 نماینده 
عضو این فراکســیون هســتند و شــما اگر آقای محمود 
صادقی را مســتثنی کنید، واقعا همه این هــا مثل آقای 
دکتر عارف عمل کردند. فرقی نمی کنــد از آقای الیاس 
حضرتی گرفته تا مهندس حیدری همه مثل دکتر عارف 
عمل کردند. به عبارت دیگر هیچ کدام شــان یک ســر و 
گردن باالتر از دکتر عارف نمی ایســتند. البته آقای دکتر 
علی مطهری هم هست که خب آقای دکتر علی مطهری 
می گوید که من اصال جزو فراکسیون امید نیستم. حاال 
فراکسیون امید می خواهد من را جزو خودشان بگذارد یا 
لیســت امید می خواهد من را در انتخابات حمایت کند، 
انجام دهــد. ولی واقعا اگــر دکتر علی مطهــری و آقای 
محمــود صادقی را مســتثنی کنیم، واقعــا همه جا را آب 
برده، مجلــس را خواب برده و فراکســیون امید را ایضا. 
بنابراین از این بابت من حق می دهم به آقای کرباسچی 
که بگوید آقای عبدالله نوری باید بیاید و به یک شــکلی 
ریاست شورای عالی اصالح طلبان را در دست بگیرد. اما 
واقعیت آن است که اصالح طلبان به شدت از نظر تشکل 
و ســازماندهی زیر صفر هســتند، یعنی صفر هم نیستند. 
لنین  جملــه معروفی دارد، او می گوید »بــا حزب ما همه 
چیز هستیم، بدون حزب ما هیچ  نیستیم.« مقصود لنین  
از حزب، تشکل و سازماندهی است. اصالح طلبان یک 
ظرفیت بالقوه اجتماعی نیرومندی دارند، ولی متاسفانه 

به دلیل فقدان همان چیزی که لنین می گوید در تشکل و 
سازماندهی، واقعا صفر هستند، مثل یک دریاچه عظیم 
آب که پشت یک سد جمع است، ولی هیچ راهی نیست 
که این آب بیاید و بخشی از آن ســرریز شود و این دشت 

زیر سد را حاصلخیز و بارور کند. 
فکر نمی کنیــد تقابل آقای عارف و کرباســچی 

موضوع شخصی است؟
   ما در عرصه سیاست نمی توانیم بیاییم و بگویم 
چون آقای کرباسچی یک دلخوری هایی از آقای عارف 
دارد، حاال آمده مثال این طوری دارد از آقای عارف انتقام 
می  گیرد. شاید این طوری باشد، شــاید آقای کرباسچی 
 کدورت هایی از آقای عــارف دارد و انگیزه اش به خاطر 
آن کدورت ها است. شــاید هم نه، هیچ کدورتی ندارد و 
واقعا آن چیزی را که اعتقاد دارد می گوید. ما نمی توانیم 
بیاییم و بگوییم آقای کرباسچی، آیا به خاطر کدورت ها 
و به خاطر اینکه می خواهد از عــارف انتقام بگیرد چنین 
مباحثی را مطرح می کند ؟ همین عملکرد دو ســال آقای 
عارف در مجلس را نــگاه کنیم بنابراین در اســاس آقای 
کرباســچی بیراه نمی گوید. خدا عالم اســت، یعنی اگر 
ایشان کدورتی هم داشته باشد، اصل آن چیزی که دارد 

می گوید،  درست است. 
اما  امســال تحرکی در مجلس ایجاد شــد، مثال 
در انتخابــات هیات رئیســه آقای عارف شــانه 
بــه شــانه رقابتــی نزدیک بــا آقــای الریجانی 
داشــت یا او در انتخابات کمیسیون ها باالخره 
رئیس کمیســیون آموزش شــد. حتی ریاست 
کمیســیون فرهنگی از دست پایداری ها گرفته 
شــده و به یک عضو فراکســیون امیــد انتقال 
یافت، در کمیسیون امنیت ملی بعد از 1۴ سال 
آقای بروجردی کنار رفــت. یعنی اینها کارهایی 
بود که نشــان می دهد باالخره فراکسیون امید 
یک تکانی خــورد، آیا این اتفاقــات انتظارات را 

برآورده نکرده است؟
   این هــا را قبــول دارم، امــا اگر ما امــروز یک 
نظرسنجی کنیم، از آن یک میلیون و خرده ای که آمدند 
به آقای عارف به عنــوان سرلیســت اصالح طلبان رأی 
دادند، چند درصدشــان به عملکرد فراکسیون امید و در 

رأس آن آقای عارف نمره قبولی می دهند؟ خیلی کم. 
مثال چقدر؟

   نمی دانم. قطعا زیر ۵0 درصد. من فکر می کنم 
هم آقای عارف، هم سایر 30 نفر لیســت امید مثل خود 
آقای روحانی مشکالت زیادی داشته باشند اگر بخواهند 
دوباره وارد انتخابات شــوند، چون واقعا نارضایتی از آنها  

باالی ۵0 درصد است. 
اینکه آقای عبدالله نوری بیاید جای آقای عارف 
را در شــورای عالی سیاســت گذاری بگیرد، در 
حالی که مدت هاســت گوشه نشــینی سیاسی 
اختیــار کرده آیا واقعــا موثر خواهــد بود، اصال 

حرفش نفوذی خواهد داشت یا نه؟
   نمی دانم، باید بیاید و ببینیم که می تواند  جریان   
یا حرکتی را ایجاد کند و خون تازه ای را وارد جریان رهبری 

اصالحات سازد یا خیر. من معتقدم افراد دیگری هم مثل 
بهزاد نبوی هســتند که  خیلی جدی جریان اصالح طلبان 

باید آنها  را در شورای عالی اصالح طلبان جذب کند. 
شما می گویید االن هر کسی  غیر از آقای عارف 
رئیس شورای عالی سیاست گذاری شود؛ یعنی 
واقعا االن دوره ای رســیده که آقای عارف باید 

جای خودش را به کسی دیگر بدهد؟
   من فکر می کنــم که باید  تحــرک جدید  و خون 
تــازه ای در رهبــری، ســازماندهی، تشــکل و رهبــری 
اصالح طلبان وارد شــود، برای اینکه اصالح طلبان هم 
به همان سرنوشــتی دچار شــدند که آقای روحانی دچار 
شده، یعنی آن ســرخوردگی که نســبت به آقای روحانی 
در جامعه به وجــود آمده،  کاش فقط محدود می شــد به 
آقای روحانــی، ولی واقع مطلب این اســت که نســبت 
به اصالح طلبان هم بــه وجود آمده اســت. من معتقدم 
که اگــر در انتخابات ســال 98، آقای خاتمــی  دو بار که 
سهل اســت، 200 بار هم بگوید تکرار می کنم، آبی گرم 
نمی شود، به خاطر همین احساس سرخوردگی و ناامیدی 
که به وجود آمده، منتها مشــکل اساســی این است که 
اصالح طلبــان نمی خواهنــد ایــن ســرخوردگی را که از 
آنها  به وجود آمــده  ببینند اما می گویند چه کنیم، دســت 
و بال مان بسته است. آنچه مسلم اســت، این است که 
اصالح طلبان فقط یک ســرمایه اجتماعی دارند و بس. 
نه تشکل و ســازماندهی دارند، نه امکانات مالی و حامی 
 قدرتمند که از آنهــا  حمایت و پشــتیبانی کنــد. در واقع 
به جز یک سرمایه اجتماعی که بخش عمده ای از اقشار 
و الیه های تحصیلکــرده مملکت از جریــان اصالحات 
حمایت می کنند، اصالح طلبان واقعا چیز دیگری ندارند. 
بنابراین اگر آن سرمایه اجتماعی خدشه دار شود که من 
مطمئنم خدشه دار شــده، اصالح طلبان عمال با بحران 
مقبولیت مواجه هســتند، یعنی اگر آقــای خاتمی  بگوید 
تکرار می کنم، دیگر اتفاقی نمی افتد. ایشــان سه سال 
پیش وقتی گفت تکرار می کنم، در اســفند 94 باعث شد 
که یک اصولگرا نتواند از تهــران راه به مجلس پیدا کند 
ولی اگر در ســال 98 ایشــان بگوید تکــرار می کنم، آن 

اتفاق دوباره تکرار نمی شود. 
آقای دکتر! فکــر می کنیــد راهــکار تغییر این 
وضعیت چیست؟ آیا اصالح طلبان می توانند از 

روحانی دور شوند و به نقد او بپردازند؟
   نه، این راه حلش نیست. راه حلش این است که 
دو کار اساسی باید انجام دهند. یک؛ باید اصالح طلبان 
برای دهه هفتادی ها آرام، آرام بگویند که اصالح طلبی 
یعنی چه و اصالح طلب یعنی که. چون االن اصال معلوم 
نیست که اصالح طلبی یعنی چه و اصالح طلب یعنی که. 
یک سری حرف های قشنگی زده می شــود  مثل کرامت 
انســانی  و احترام به رأی مردم اما خب اینها را هم خیلی 
از اصولگراها می گویند و حتی از عدالت اجتماعی حرف 
می زنند. به نظر من زمانش فرا رسیده و  کمی  هم دیر شده 
که اصالح طلبان باید به عنوان جریان دموکراســی خواه 
و جریان آزادی خواه در ایران شــناخته شــوند. یعنی اگر 
ما از یک دهه هفتادی در انتخابات 98 ســوال کنیم که 
برای چه دارد به نامزدهــای اصالح طلب رأی می دهد؟ 
بگوید بــرای اینکــه این ها آزادیخــواه هســتند، این ها 
دموکراســی خواه هســتند، ولی این االن وجــود ندارد. 
این ضعــف اول و اشــکال اول اصالح طلبان اســت که 
پس از دو دهه از ۷6 تا 9۷ کاری انجام ندادند. آنها  باید 
صراحتا و مشــخصا به عنوان جریان آزادیخواه در جامعه 
ما شناخته شــوند. اشــکال دوم شــان هم همانی است 
که در ابتدا گفتم. اصال تشــکل و ســازماندهی در جناح 
اصالحات واقعــا وجود ندارد و این را بــه بهترین وجه در 
جریان انتخاب شــهردار جدید دو ماه پیش شاهد بودیم 

امید کرمانی ها

خبرنگار

اگر ما امروز یک نظرســنجی کنیم، از آن یک میلیون و خرده ای که آمدند به آقای عارف به عنوان سرلیست 
اصالح طلبان رأی دادند، چند درصدشان به عملکرد فراکسیون امید و در رأس آن آقای عارف نمره قبولی می دهند؟ 

خیلی کم
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که واقعا چقدر جریان اصالحات از نبود رهبری و تشکل 
و سازماندهی  رنج می برد. 

فکر می کنید اصالح طلبــان از آقای روحانی  در 
حال فاصله  گرفتن هستند؟ 

   بگذاریــد این جور  بگوییــم. آقــای روحانی به 
نحــو حیرت انگیــزی، یعنی بــا ســرعت حیرت انگیزی 
که واقعــا غیر قابــل تصور بــود، آن بدنــه اجتماعی که 
باعث شــد 24میلیون رأی بیاورد را در این یک ســاله به 
شــدت از دســت داد، چون همه آن 24 میلیــون نفر که 
اصالح طلب نبودند، بخــش عمده ای از آنهــا  به اعتبار 
چهره ها و شــخصیت های اصالح طلب از آقای روحانی 
حمایت کردند و به او رأی دادند. بخشی از آن 24 میلیون 
کســانی بودند که با توجه به اعتــدال و میانه روی آقای 
روحانــی آمدنــد و رأی دادند، البتــه برخی نیــز به خاطر 
مساله تنش زدایی که ایشان در سیاست خارجی به وجود 
آورد رأی خود را به نفــع او داخل صنــدوق انداختند. به 
هر حال مجموعــه این ها آن 24 میلیون رأی شــد، ولی 
عرض کردم که آقای روحانی ظرف یک ســال گذشــته 
بخش عمــده ای از آن 24 میلیون رأی را از دســت داد. 
َمَثلش همانند بچه هایی است که پدر و مادرهایشان کنار 
ســاحل برای آنها  یک چیزهایی درست می کنند؛ آنها یی 
که مقداری ذوق و هنر بیشــتری دارند، قلعه یا شــمایلی 
از حیوان درســت می کنند اما یکمرتبه یــک موج می آید 
و بخش عمده ای از آن ســازه را که با ماسه درست شده، 
می شــورد و می برد. واقعا آقای روحانــی  چنین وضعیتی 
را پیــدا کرده اســت. همین فــردا اگر آقــای روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت کند، فکر نمی کنم 

بیش از یکی، دو میلیون رأی بیشتر بیاورد. 
موضوعی که واقعا حیرت انگیز و باورنکردنی است، 
این است که آقای روحانی هیچ تالشی نمی کند که جلوی 
این اتفاق را بگیــرد. علی القاعده هر کســی وقتی دچار 
چنین وضعیتی شــود، باید این سوال برایش مطرح شود 
که »چرا این وضع دارد اتفاق می افتد؟ چرا روز به روز  دالر 
باال می رود؟ چرا محبوبیت من روز به روز پایین می آید؟ « 
معتقدم اگر کســی مثل آقای نوبخــت در خلوت به آقای 
روحانی بگوید »آقــای دکتر شــما از آن 24 میلیون رأی 
90-80 درصدش را از دست دادید  « به نظرم نمی آید آقای 
روحانی خیلی برایش اهمیتی داشــته باشــد. نمی دانم، 
شاید برگردد به آقای نوبخت جواب دهد که »تو می دانی 
که من دیگر قرار نیســت در انتخابات شرکت کنم، حاال 
اگر هم از دســت بدهم  اهمیتی ندارد.« البته این ضعف 
نظام سیاسی ماســت، چون نظام سیاســی ما یک نظام 
سیاســی حزبی نیســت، اگر حزبی می بود، آن وقت آن 

رهبر حزب مقابــل آقای روحانی می ایســتاد، چون فقط 
آقای روحانی نیســت که ســرمایه اجتماعی را از دســت 
می دهد، آن پایگاه اجتماعی جریان سیاســی اســت که 
خدشه دار شده، ولی واقعا االن آقای روحانی این اعتبار 
را که از دســت داده و مقداری هم بــه جریان اصالحات 

لطمه وارد شده است. 
  عکسی منتشر شــد که آقای روحانی به توچال 
رفته و تله  کابین سوار شده، خودتان این عکس 

را دیدید؟
   ندیــدم، ولــی در مجلس شــنیدم کــه یکی از 
نماینده ها گفتــه »به جای توچال و تلــه کابین و این ها، 
آقــای روحانی چــرا نمیای بــه فالن موضوع رســیدگی 
کنی؟«  البته یک مســاله اســت و آن هــم اینکه جریان 
رادیکال اصولگرا از همان فردای 29 اردیبهشــت واقعا 
سعی کرد که سقف آن 24 میلیون رأی را روی سر روحانی 
خراب کند، منتها آدم باید انصاف داشــته باشــد و بگوید 
درست اســت که جریان تندرو هر کاری که می توانست 
و هر بالیی که می توانست، ســر آقای روحانی آورد ولی 
خود آقای روحانی هم کم در از دســت دادن این سرمایه 
اجتماعــی بی تقصیر نبــود؛ حتی می تــوان گفت خیلی 

مقصر بود. 
آیا فضای امروز کشور جای آن را داشت که آقای 

روحانی به تله کابین توچال برود؟
   مشــکل فقط تله کابین نیســت.  کاش ایشــان 
هر روز می رفت ســوار تله کا بین می شــد. مشکل خیلی 
اساســی تر اســت. االن آقای روحانی نزد مــردم اعم از 
کســانی که به او رأی دادند و کســانی کــه رأی ندادند و 
حتی آنها که در انتخابات شــرکت نکردنــد؛ یک تصویر 
در ذهــن دارنــد و آن اینکه »آقــای روحانــی به صورت 
یک رئیس جمهوری درآمده که کشــور در بحران عظیم 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی فرو رفته امــا او خواب 
شبش را از دست نداده و خیلی پریشــان نیست.« مثال 
بارزش نوع واکنش کســی که بچه اش گم شــده است. 

یک نفر برای پیدا کردن بچه اش دل توی دلش نیســت 
و دائــم در خیابان می گردد، به همه بیمارســتان ها ســر 
می زند، بــه کالنتری مــی رود، در یــک کالم آرام و قرار 
ندارد امــا یک نفر هــم بی تفــاوت در خانه می نشــیند و 
می گوید چه کار کنم، من به کالنتری گفتم، عمو و دایی 
بچه نیز دارند می گردند، حاال من چه کار می توانم بکنم؟ 
آقای روحانــی دقیقا مثل حالــت دوم برخــورد می کند؛ 
جامعه نســبت به آقای روحانی یک احساس خیلی بدی 
دارد که مملکــت در چالش اســت، نظام با هــزار و یک 
مســاله و مشــکل روبه رو شــده اما روحانی خواب شبش 
 ترک نمی شــود. اگر امشــب آقای روحانی در تلویزیون 
با آقای حیدری مصاحبه کند، مصاحبــه ای ضعیف تر از 
مصاحبه های قبلش خواهد بــود. آقای حیدری می گوید 
»یک عده نگــران وضعیت کشــور هســتند«، اما آقای 
روحانی در پاســخ به این ســوال لبخند می زند و می گوید 
»نــه، جــای نگرانی نیســت، بانــک مرکزی نبــض کار 
دستش اســت، آقای نوبخت و اســحاق جهانگیری هم 
مابقی کار دست شان اســت، البته مشکالتی  هست ولی 
گام های بزرگی برداشتیم و من این قول را به ملت شریف 
می دهم که گام های بزرگ تری را هم در آینده برداریم.« 
یعنی طوری حــرف می زدند کــه واقعا مثــل اینکه مردم 
نمی فهمند. من در اولین مصاحبــه ای که آقای روحانی 
بعد از انتخابات 29 اردیبهشــت 96 کــرد، گفتم »آقای 
روحانی چرا با مــردم این طوری رفتــار می کنید که انگار 
بچه  اند؟«؛ مثل پدری که بخواهد بچه اش را ساکت کند 
می گوید »بنشــین االن ما درت می آید و بیرون می رویم 
تا برایت شــکالت بخریم یــا االن به تو غــذا می دهم یا 
االن به تو پفــک می دهــم.« واقعا آقــای روحانی دارد 
این طوری با مردم رفتــار می کند که نه، چیزی نیســت، 
حاال دالر هم مشــکلی نیست، درســت می شود، ما یک 
تصمیماتی گرفتیم که ان شــاءالله به زودی این آثارش 
پیــدا خواهد شــد. می گوییــم »برجام چه می شــود؟« 
می گوید »  حاال آمریکا یک گوشــت  تلخی هایی می کند، 

اصالح طلبان باید مقابل عملکرد روحانی
پاسخگو باشند

اگر همین فردا انتخابات برگزار شود، روحانی 2 
میلیون رای می آورد

در انتخابات ۹8 اگر خاتمی 2۰۰ بار هم بگوید »تکرار 
می کنم«، تاثیری نخواهد داشت

بگذارید این جور  بگوییم. آقای روحانی به نحو حیرت انگیزی، یعنی با سرعت حیرت انگیزی که واقعا غیر قابل 
تصور بود، آن بدنه اجتماعی که باعث شد 2۴میلیون رأی بیاورد را در این یک ساله به شدت از دست داد، چون همه 
آن 2۴ میلیون نفر که اصالح طلب نبودند، بخش عمده ای از آنها  به اعتبار چهره ها و شخصیت های اصالح طلب 

از آقای روحانی حمایت کردند و به او رأی دادند
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یــک بدعهدی هایی می کننــد، ولی ان شــاءالله آن هم 
درست می شــود.« می گوییم »مملکت آب ندارد، خیلی 
جاها با بی آبی روبه رو هستند«، می گوید »بله، آن را هم 
قرار شــده وزارت نیرو یک فکری بــرای آب بکند.« آن 
چیزی که باعث دلخوری مردم شــده و محال  است دیگر 
به طرف آقای روحانی بیایند، این اســت که اصال به نظر 
نمی رســد که برای آقای روحانی این مشکالت و مسائل 
جایگاهی دارند یا ایشان به فکرش است. بنابراین مساله 
توچال رفتن آقای روحانی چیزی نیست، می توانست از 
او عکســی دربیاید که مثال در خانواده اش نشســته دارد 
تولد می گیرد یا شــمع فــوت می کند. این هــا هیچ کدام 
مهم نیست، مهم این اســت که مردم احساس می کنند 
که آقای روحانی در قبال این وضعیت اسفناک و بحرانی 
که مملکت به آن دچار شــد، بی تفاوت است که معتقدم 

چنین اتفاقی  فاجعه است. 
وضعیت کنونی کشور چه داستانی را برای آقای 
روحانی رقــم خواهد زد؛ یعنی ایــن حالت واقعا 

باعث سقوط دولتش نمی شود؟
   من فکر می کنم که یواش یواش اساســا دیگر 
خیلی اهمیتــی ندارد که آقــای روحانی اســتعفا بدهد یا 
ندهد. آقای روحانی کمابیش به جایی رســیده که دیگر 
خیلی مهم نیست که چه کار کند و چه کار نکند، آن سقوط 
اتفاق افتاده اســت. مثل این اســت که دانش آموزی در 
یک درسی نمره سه  یا  پنج بگیرد و رد شــود. حاال بیاییم 
و بگوییم چه کار بایــد بکنیم؟ این چه کار بایــد بکنیم تا 
قبل از امتحان بود که معلــم خصوصی برای دانش آموز 
بگیریم، بــا او کار کنیم، امتحــان را به عقــب بیندازیم 
و... هیچ کدام این ها نشــده اســت. آقــای روحانی در 
این یک ســال امتحان داده و پنج گرفته، دو گرفته، سه 
گرفتــه و متاســفانه و از آن بدتر اینکه آقــای روحانی به 
نظر می رسد که اساسا صورت مساله را قبول ندارد. یک 
وقت اســت که مردم احســاس می کردند آقای روحانی 
واقعا دارد یقــه چاک می کند، واقعا دارد شــبانه روز وقت 
می گذارد، مذاکره می کند، مــی رود و می آید ولی اصال 
و ابدا  آن احســاس در مردم در مورد خود آقای روحانی و 
دولتش امروز وجود ندارد. من حتی می خواهم یک قدم 
هم جلوتــر بیایم و بگویم یواش یواش این احســاس که 
نســبت به روحانی پیش آمده که اصال انــگار نه انگار که 
وضع مملکت خراب اســت، یواش یواش این احساس 
دارد نســبت بــه اســحاق جهانگیــری هم ســرایت پیدا 
می کند، نسبت به آقای نوبخت هم سرایت پیدا می کند. 
قبــال می گفتند آقای روحانی خیلی در جلســات شــرکت 
نمی کند و خیلی کار نمی کند، ولی عوضش آقای اسحاق 
جهانگیــری دارد تالش می کند. اما گویا آقای اســحاق 
جهانگیــری نیز همین وضعیت را پیدا کرده اســت. مثل 

بازی فوتبال اســت بازیکنــان تیم می گویند ســه تا گل 
خوردیم و 10 تا یک ربع دیگر هم بازی به آخر می رســد، 
بنابرایــن چگونه مــا می توانیــم ببریم ؟ مــا خیلی همت 
کنیم، یک گل بزنیم، ولی ما سه بر یک بازی را در نهایت 
باختیم. وجود این احساس در مورد آقای روحانی خیلی 

دردناک است. 
این بــه حســاب همــه اصالح طلبان گذاشــته 

می شود ؟ 
   قطعا این طور اســت. یکی از دالیلی که خیلی 
از اصالح طلبان به خون من تشــنه هســتند، این است 
ک من قبل از عید گفتم که مــا نمی توانیم با مردم بازی 
کنیم، مردم اسباب بازی ما نیستند که ما به مردم بگوییم 
شــما بیایید به روحانی رأی بدهید، بعد بگوییم »روحانی 
بد از آب درآمد، روحانی آن چیزی که ما فکر می کردیم، 
نبود و حاال خودتــان می دانید.« این طوری نیســت، ما 
از اعتبار اجتماعی مان فقط یک بار می توانیم اســتفاده 
کنیم. این شعارهایی که در تجمعات دی ماه داده شد که 
»اصالح طلب و اصولگرا دیگر تمام اســت ماجرا،« این 
به نظر مــن فاجعه بود برای جریــان اصالح طلب. چرا؟ 
برای اینکه در قبال روحانی ما باید احســاس مســئولیت 

می کردیم، ولــی نکردیــم. خیلــی از اصالح طلبان 
طــوری در قبــال روحانــی رفتــار کردند کــه به ما 

دیگر مربوط نیســت. روحانی است و این جریان 
اعتدال و توســعه؛ آقای روحانــی و نوبخت که 

هیــچ وقــت اصالح طلــب نبودند، مــا بودیم 
که از مردم خواســتیم پــای صنــدوق بیایند  
و بــه روحانــی رأی دهنــد، ما بودیــم که آن 
24 میلیــون رأی را برای آقــای روحانی جمع 
کردیم و االن ما نمی توانیــم به مردم بگوییم 

به ما ارتباطــی ندارد. چرا، به مــا ارتباط دارد و 
ما باید امروز پاســخگو باشــیم و من متاســفانه 

هیچ اصالح طلبی را ندیدم کــه در قبال روحانی 
پاســخگو باشــد. من هیچ اصالح طلبی را ندیدم که 
بیاید و بگوید که »ما بودیم که باعث پیروزی روحانی 
شدیم، ولی در عین حمایت از او انتقاد می کنیم و ما 
خیلی خوب رفتار نکردیم.« بنابراین من معتقدم که 
فقط روحانی نیست که اعتبارش این وسط خدشه دار 

شــده، جریان اصالح طلب هم اعتبارش خدشــه دار 
شده است. 

شما یک جا گفتید که رادیکال ها از این به بعد 
میدان دار می شوند و الریجانی را هم با خود 

خواهند برد. 
   من فکــر می کنم که ما داریــم یک مقدار 
زیادی مثل سال 84 می شــویم. چه آقای رئیسی و 
چه هر کس دیگری که مورد حمایت جریان رادیکال 

باشــد، قطعا رئیس جمهــور آینده ایران می شــود؛ نه به 
خاطر اینکه محبوبیت دارد، به خاطر این اســت که کسر 
قابل توجهــی از مردم در انتخابات 1400 دیگر شــرکت 
نخواهند کرد و ما اگر خودمــان را ریز ریز کنیم و به مردم 
 بگوییم بروید رأی دهید آنها  جواب می دهند »یک بار ما 
حرف شــما را گوش دادیم و گول خوردیم.« این چیزی 
است که به من می گویند. باورتان نمی شود که روزانه من 
با یک دو جین آدم مواجه می شــوم یا در فضای مجازی 
یا در نانوایی ســنگکی ســر کوچه مان کــه دارم می روم 
نان بگیرم، به من کنایه می زننــد، بنابراین ما نمی توانیم 
بگوییم به من مربوط نیست. تفاوت من با اصالح طلبان 
این اســت که من نمی گویم به من مربوط نیســت، من 
می ایســتم و می گویم چرا، به من مربوط اســت و سعی 
می کنم حداقل بــا آنها  همــدردی کنم، ســعی می کنم 
بگویم »واال بال مِن صادق زیبــاکالم فکر می کردم کار 
درستی دارم می کنم، مِن صادق زیباکالم فکر می کردم 
که جلوی آمدن جناح راســت اصولگرا را باید بگیرم، مِن 
صادق زیباکالم فکر می کردم که بهترین کار این اســت 
که آقای رئیســی رئیس جمهور نشــود.« اینکه اصالح 
طلبان بیایید شــانه خالی کنید و مســئولیت قبول نکنید، 
این اســت که دردناک اســت، وگرنه همه ما به هر حال 
تصمیمات سیاسی باید بگیریم و پایش هم باید  بایستیم. 
اینکــه اصالح طلبــان حاضر نشــدند در قبــال روحانی 
احساس مسئولیت کنند و پاسخگو باشند، این به نظر من 

خیلی دردناک است. 
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اصالح طلبان دست عوض کرده اند؛ آن هم درست 
در زمانی که خیلی ها از جمله محمدرضا عارف به گونه ای 
دیگر فکــر می کردنــد. حــاال زمــان دورزدن محمدرضا 
عارف فرا رسیده اســت. این پروژه را حزب کارگزاران کلید 
زده اســت. آن هم نه از رده های پایین که غالمحســین 
کرباســچی خود پرچمدار این نســخه جدید شــده است. 
ماجرا از یک مصاحبــه جنجالی کلید خورده اســت. آنجا 
که غالمحســین کرباسچی گفته اســت: » عبدالله نوری 
شخصیتی توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق 
مثبت اســت که می تواند گزینه مناســبی برای جایگزینی 
عارف باشد.« غالمحســین کرباســچی، دبیر کل حزب 
کارگزاران ســازندگی با اشــاره به طرح پارلمان اصالحات 
اظهار کرده اســت:» پارلمان اصالحات طرحی است که 
به واســطه آن نیروهای اصالح طلب و اعتدالگرا بتوانند 
هماهنگی ۵ سال گذشــته را ســازماندهی کنند به نحوی 
کــه هماهنگــی گســترده تر و دموکراتیک تر از گذشــته 
باشــد.« وی با بیــان اینکه طــرح پارلمــان اصالحات تا 
حدودی در شــورای عالی و شــورای هماهنگــی تدوین 
شده،  گفته اســت: »اگر این طرح به صورت کامل تایید 
و مجمــوع گروه هــای اصالح طلــب از آن حمایت کنند، 
ریاســت آن به صورت انتخابی توسط اعضای این تشکل 
تعییــن خواهد شــد  و انتخــاب عبدالله نوری یا شــخص 
دیگری برای سکانداری ریاست پارلمان اصالحات توسط 
اعضا به صــورت دموکراتیــک تصمیم گیری می شــود. 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در پاسخ به این سوال 
که با وجود صحبت هــای رئیس دولــت اصالحات مبنی 
بــر اصالح طلب تر نبــودن عــارف از روحانی آیــا امکان 
تغییر رئیس شــورای عالی سیاســی و اینکه آیــا عبدالله 
نوری جایگزین عارف می شــود، خاطر نشان کرده است: 

»مطمئن نیســتم آقای خاتمی چنین حرفی زده باشــد و 
برای ایجاد تغییر در ساختار شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان بایــد بــه آرای اعضا رجوع کــرد.« رئیس 
شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان وظیفه اداره 
شــورا را بر عهد دارد و رای وی باالتــر از رای دیگر اعضا 
نیست و به عنوان سکاندار شــورای مذکور اولویت یا حق 
ویــژه ای نخواهد داشــت. کرباســچی دربــاره انتخابات 
هیات رئیســه مجلــس و ناکارآمدی فراکســیون امید که 
منجر به انتقاد برخی شــخصیت های اصالح طلب شــد  و 
احتمال جایگزینــی عبدالله نوری در همین راســتا تاکید 
کرده است: »ســوابق نوری با محمدرضا عارف متفاوت 
اســت وکارکردهای سیاســی آنها  در جریــان اصالحات 
قابل قیاس نیســت بنابراین نمی تــوان پیش بینی کرد که 
کدام یک از آنها  صندلی ریاســت پارلمان اصالحات را از 
آن خود می کننــد. انتقاد تکامل بخش اســت و افراد باید 
بــا کارنامه، رفتار و شخصیت شــان مورد نقد قــرار بگیرند 
بنابراین مســاله مهم در حرکت جریــان اصالحات بهبود 
وضعیت کشور و حل مشکالت اقتصادی و سیاسی بوده و 
بنابراین انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و وی 
یا باید پاســخ دهد  یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری 
شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح 
و با ســوابق مثبت اســت که می تواند گزینه مناسبی برای 
جایگزینی عارف باشد، اما در این باره باید اعضای پارلمان 

نظر بدهند.« 
اما غالمحسین کرباســچی در این ماجرا تنها نبود. 
اندک زمانی از سخنان او گذشــته بود که یک عضو دیگر 
کارگزاران هم ســخنان او را تکرار کرد. علی محمد نمازی 
گفته است: »نظر شخصی من این است که عبدالله نوری 
بهترین فرد در مقایسه با آقای عارف برای ریاست پارلمان 

اصالحات است. علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگــزاران و نایب رئیس مجمع نماینــدگان ادوار با 
بیــان اینکه عبدالله نوری ویژگی های مناســب بیشــتری 
دارد، خاطرنشان کرده است:» وی از عارف بیشتر نماینده 
و وزیر بوده، نماینده حضرت امام بوده، روحانی بودن وی 
یک امتیاز است، بینش سیاسی بهتر و قوی تری دارد و در 
مجموع من وی را برای ریاســت پارلمان اصالحات بسیار 
مناسب می دانم.« نمازی در پاســخ به این پرسش که آیا 
عارف بهتر از نــوری نمی تواند وفاق ایجــاد کند، گفت: 
»بعید می دانم. شــاید بعضی از احزاب که بزرگ نیســتند 
و رئیس آن احزاب محافظه کار هســتند، تمایل به عارف 
داشته باشــند.« عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران با 
بیان اینکه جبهه اصالحات در دوره های گذشته با رهبری 
رئیس دولــت اصالحات موفقیت های خوبی را به دســت 
آورد، افزود: »جناح اصالحات باید توجه داشته باشد شرط 
اول موفقیت، رهبری و هدایت است که باید دست کسی 
باشد که توانایی، سابقه خوب و داشته باشد و وحدت بین 
اعضا و تشــکل ها را ایجاد کند. ما باید وحدت را رعایت و 
تقویت کنیم. شــرط بعدی این اســت که باید تصمیمات 
درست و به موقع برای مسائل روز کشور گرفته شود. طرح 
تشکیل »پارلمان اصالحات« اخیرا در شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات به تصویب رســید که به گفته عبدالواحد 
موسوی الری قرار اســت نهاد باالدســتی اصالح طلبان 

باشد. «
اما ادامه واکنش ها که در مورد این مســاله افزایش 
یافت، مســئول روابط عمومی  حزب کارگزاران سازندگی 
با بیــان اینکه بحثــی در شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان درمورد ریاســت محمدرضا عارف نداریم، 
گفت: »تاکید اصلی ما اصالح روندهاست که با تشکیل 

پارلمان اصالحات می توان این روند را اصالح کرد. «
»مصطفی پهلوانی«، مســئول روابط عمومی  حزب 
کارگزاران ســازندگی در واکنش به این خبر روز سه شــنبه 
به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: »یکی از رسانه ها )باشگاه 
خبرنگاران جوان( در خبر خود، بخش هایی از مصاحبه با 
»غالمحسین کرباسچی« را برجسته و بخشی را کمرنگ 
کرده و این شیطنت و بی تجربگی ظاهرا به این داستان ها 
دامن زده اســت. خبرنگار باشگاه خبرنگاران از کرباسچی 

نوری به جای عارف
شورای عالی اصالح طلبان تغییر می کند؟
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پرسید چه کسی می تواند رئیس پارلمان اصالحات شود. 
وی در پاســخ گفت  باید رئیس را انتخاب کننــد، در ادامه 
خبرنگار می پرســد از میان »عبدالواحد موسوی الری« و 
»عبدالله نوری« کدام می توانند  رئیس شــوند که دبیرکل 
حزب کارگــزاران نظر مثبت خود را نســبت بــه نوری بیان 
می کند، بدون آنکه نظر منفی در مورد »محمدرضا عارف« 
ابراز کند. مسئول روابط عمومی  حزب کارگزاران سازندگی 
درمورد تشــکیل پارلمان اصالحات گفــت: این موضوع 
از مدت ها قبل در دســتورکار حزب بــوده و طرحی را آماده 
کرده اســت که در موعد مقرر منتشر می شــود. پیشنهاد 
حزب کارگزاران این اســت که نهادی فرادستی و باالتر از 
شورای عالی سیاســت گذاری اصالحات به نام »پارلمان 
اصالحات« تشــکیل شود و ریاســت این نهاد را اعضای 
پارلمــان اصالحــات انتخاب کننــد. ما اساســا بحثی در 
مورد شــخص عارف نداریم، بلکه بحــث اصلی اصالح 
روندهاست. تجربه انتخابات مجلس و شورای شهر برای 
ما بسیار مفید بود. با تشکیل پارلمان اصالحات می توان 
این روند را اصالح کــرد و خروجــی آن می تواند عارف یا 
شــخص دیگری باشد. باید تعداد بیشــتری از طیف های 
اصالح طلب در مجلس یا پارلمان اصالحات حضور داشته 
باشند و افرادی که انتخاب می شوند، بدنه اصالح طلب را 
نمایندگی کنند و این انتخاب قدری دموکراتیک تر باشد. در 
طرحی که حزب آماده کرده است اعضای حقیقی شورای 
سیاســت گذاری از طریق این پارلمان انتخاب می شوند. 
پهلوانی با بیان اینکه ریشــه اختالفات حزب کارگزاران با 
شورای سیاست گذاری و عارف، ارتباطی با شهردارنشدن 
محســن هاشــمی ندارد، تصریح کرد: درمورد شــهردار 
تهران، اعضای شورای شهر تصمیم می گیرند، نه عارف یا 
شورای عالی سیاست گذاری. یکی از انتقاداتی که داشتیم 
حزبی عمل کردن اعضای شورای شهر تهران بود. مساله 
شــورای عالی سیاســت گذاری مدت ها قبل از استعفای 

نجفی مطرح بوده است. 
اگر چه  این مقام کارگزاران تالش کرده است تا طرح 
این مساله از جانب کارگزاران را مساله ای شخصی قلمداد 
کند اما نشــانه های دیگری هست که این یک پروژه است 

که از سوی کارگزارانی ها دنبال می شود اما تنها حامی  این 
پروژه آنها  نیستند. 

در اظهارنظری در این مورد ســخنگوی اعتماد ملی 
گفته است نظر خاتمی به عارف نزدیک تر است و مشکالت 
شورای عالی سیاست گذاری نیز به زودی رفع می شود. او 
همچنین تاکید می کند که یک حزب به تنهایی نمی تواند 
برای اصالح طلبان تصمیم بگیرد و باید دید که نظر دیگر 
نحله های فکری چیست. گرامی مقدم گفته است: »من 
فکر می کنم این نظر شخصی آقای کرباسچی است. نظر 
کل اصالح طلبان این نیست. او یک نظر دارد و دیدگاهش 
نیز محترم است اما رئیس شــورای عالی سیاست گذاری 
توســط اعضا انتخاب می شــود و نقش آقای خاتمی نیز 
در این خصوص پررنگ اســت. در روزهای آتی باید شاهد 
باشــیم که برخی از مشــکالت و موانع تشــکیل جلسات 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبــان برطرف  و 
جلســات برگزار شــود. به نظر من عملکرد عــارف مثبت 
بوده است. ایشــان از ســال 92 به بعد در شــورای عالی 
سیاست گذاری در حد مقدور و با محدودیت هایی که وجود 
دارد به سازماندهی جریان اصالحات کمک فراوانی کرده 
است. حتما نقد به شورای عالی سیاست گذاری، رئیس، 
همه اعضا و حتی همه احزاب وارد اســت امــا باید به خرد 
جمعی مراجعه  و بر این مبنا رئیس شورا را تعیین کرد. من 
فکر می کنم که طــرح این گونه مباحث در رســانه ها هیچ 
کمکی به انســجام اصالح طلبــان نخواهد کــرد و طرح 
مسائل و موضوعاتی که به اختالفات دامن می زند به دور 
از خردورزی اصالح طلبان است. تصور من این است که 
باید به همه گروه هــا و احزاب اجازه داد کــه نقش آفرینی 
کنند. در این نقش آفرینی می توانند با اصالح روند گذشته 
شورای عالی سیاســت گذاری و  ترمیم نواقص به تکمیل 
و پیشرفت این شــورا در رســیدن به اهداف کمک کنند. 
اگر نظر شخصی آقای کرباســچی همان فردی است که 
از او نــام می برد، ممکن اســت که افراد دیگــری نیز نظر 
دیگری داشته باشند و طرح این مسائل در فضای علنی و 
رسانه ای بسیار مضر و اختالف برانگیز است. اگر برخی از 
اصالح طلبان در پشت صحنه در حال تصمیم گیری هستند 
باید این را در نظر داشته باشــند که اگر تصمیم آنها  نتواند 
مطالبات اعضای شورای عالی سیاســت گذاری را تامین 
کند، نقطه اختــالف و دوری گروه هــای اصالح طلب از 

یکدیگر خواهد بود. «
در واکنشی دیگر به این ماجرا واعظی آشتیانی گفته 
اســت:» من از شــش ماه قبل پیش بینی عبور از عارف را 
کرده بودم. دلیلش هم گفت وگوهای میان اصالح طلبان 
بود که نشان می داد دکتر عارف را نیرویی که بتواند آن طور 
که آنها  می خواهند لیدر این جریان باشــد، نمی بینند. من 
ضمن احترامی  که برای عارف قائل هستم معتقدم ایشان 
یک چهره فرهنگی و علمی  هستند و کاش در همان فضا 
ادامه داد و به اشــتباه وارد عالم سیاســت شــدند. عارف 
برخالف انتظار دوســتانش سیاســی کاری و سیاسی بازی 

را بلد نیســت و آنها  فردی را با این ویژگی ها می خواهند. 
چه بسا در دولت های گذشته و فعلی نیز وزرایی را می بینم 
که کار اجرایی بلد نیســتند و جای آنها  وزارتخانه نیســت 
و به سیســتم اجرایی کشــور صدمه می زنند. این اشــتباه 
اســت که افراد علمی  را با کارهای سیاســی درگیر کنیم. 
چهره های علمی  و فرهنگی که وارد عالم سیاســت شــده 
 و نتوانســتند خود را با فضای سیاسی کشور تطبیق دهند، 

بسیار هستند. 
من اعتقاد دارم که عارف باید پوزیشــن و شخصیت 
علمی  خود را حفظ کند و اجازه ندهد که سیاســت بازان او 
را به یک چهره مصرف شــده تبدیل کنند. درســت اســت 
که برخی اصالح طلبــان می گویند نظر شــخصی خود را 
گفته اند اما من نظر دیگری دارم و معتقد هستم که او آالرم 
داده اســت. حتما او مســائلی را طرح کرده که در فضای 

درون سازمانی طرح شده است. 
بله، به هرجهت این اتفاقــات و تصمیم گیری های 
پشــت پرده وجود دارد. من بر مبنای نشــانه های همین 
تصمیمات گفته بودم که از عارف عبور می کنند. حتی اگر 
دقت کنید گفتمان نیروهای داخــل مجلس نیز از همین 
واقعیت حکایت می کنــد و عبور از عــارف اجتناب ناپذیر 
اســت.  من قبول ندارم که این اظهارنظر کرباسچی نظر 

شخصی و بدون مبنا باشد. «
هر چه هست به نظر می رسد کارگزاران سازندگی بازی 
بزرگی را آغاز کرده است. طرح نام عبدالله نوری به نظر یک 
بازی تاکتیکی برای کنارگذاشتن محمدرضا عارف و طرح 

نام های جدید است. 

غالمحسین کرباســچی در این ماجرا تنها نبود. 
اندک زمانی از ســخنان او گذشــته بــود که یک 
عضو دیگر کارگزاران هم سخنان او را تکرار کرد. 
علی محمد نمازی گفته اســت: »نظر شــخصی 
من این اســت که عبدالله نــوری بهترین فرد در 
مقایســه با آقــای عارف بــرای ریاســت پارلمان 

اصالحات است

درســت در زمانــی که غالمحســین کرباســچی 
گفته اســت محمدرضــا عــارف گزینه مناســبی 
برای پیشبرد امور اصالح طلبان نیست و عبدالله 
نوری می تواند فرد مناســبی بــرای جایگزینی او 
باشد، خبرهای دیگری رســیده که نشان می دهد 
کارگزاران ســازندگی در واقعیت به دنبال عبدالله 
نوری نیســتند، بلکه آنها  در یک هماهنگی پشت 
پرده با دیگر رهبران اصالح طلب بنا دارند گزینه ای 

دیگر را برای انتخابات 1۴۰۰ آماده کنند. 
آن گونه که خبرنگار مثلث مطلع شــده اســت، گزینه 
اصلی مدنظر کارگزاران ســازندگی کســی نیست جز 
علی الریجانی. خبرنگار مثلث همچنین مطلع شــده 
اســت که محمد خاتمــی در اظهارنظری گفته اســت 
که گزینــه ائتالفی مــا بــرای انتخابــات 1۴۰۰، علی 
الریجانی است ما اگر بخواهیم با راست میانه و دولت 
ائتالف کنیــم، گزینه مان علی الریجانی اســت.  این 

البته یک  نقشــه است . نقشــه دیگر حمایت از 
گزینه اختصاص اســت کــه هنوز در مــورد آن 
تصمیم گیری نشــده اســت. خبرهای دیگری 
از تالش های علی اکبر ناطق نــوری برای ایجاد 
هماهنگــی میــان اصالح طلبــان و ناطق نوری 
حکایت دارد. بر اساس این گزارش، ناطق نوری 
از مشــوقین علــی الریجانی برای نامــزدی در 

انتخابات 1۴۰۰ است.

الریجانی، گزینه ائتالفی

گزارش
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زمان چندان زیادی طی نشده است. 
پرده برداری از این محرمانه سیاسی را عباسعلی 
کدخدایی بر عهده گرفــت. او در مصاحبه با ویژه نامه 
نوروزی هفته نامه مثلث ماجرای رایزنی های محمدرضا 
عارف برای انتخابش را شرح داد و البته گفت که بعد از 
این اتفاق او مورد سرزنش برخی چهره های رده باالی 

اصالح طلب قرار گرفته است. 

   پایان یک رویا
رویــای خوش محمدرضــا عــارف دوام چندانی 
نداشت. شــاید او خیلی زود امیدوار شــده بود، رأی 
باالی او در انتخابات سال سوم هیات رئیسه مجلس 
و رسیدن به کرسی ریاست کمیســیون آموزش. هر 
دو اتفاق وقتی کنار هــم بیاید حتمــا می تواند فردی 
به نــام محمدرضــا عــارف را بــرای برنامه ریزی های 
بزرگتر و ســطح باالتر  ترغیب کند. چیزی نمانده بود 
که رئیس مجلس شــود اگــر حاجی بابایــی در لحظه 
آخر آنی نمی کرد کــه کرد. وقتی او مســتظهر به این 
رأی، الریجانــی را در آغوش گرفت و بــا مناعت طبع 
همیشگی اش پیروزی رقیب را تبریک گفت، می شد از 
برق چشمانش فهمید چقدر خوشنود است که چنین 
رأیی در میان پارلمان تاریست ها به سبد او ریخته شده 
است. می شــد این شــادی را نیز حس کرد که عارف 
چقدر از اینکه اصالح طلبان او را به یک گزینه اعتدالی 
 ترجیح دادنــد، آن هم کســی که پیشــتر درباره اش 
گفته می شد »نقد الریجانی را به نسیه عارف  ترجیح 
 می دهیم« خوشنود اســت. این خوشحالی و آن برق 

شوق مانند عمر گل  داشت، خوش اما کوتاه.
 غالمحسین کرباســچی گفته است: »عبدالله  
نوری جایگزیــن خوبی بــرای عارف اســت، عارف یا 
پاس گو باشــد یا انتقادات را بپذیــرد. « زیباکالم نیز 
اینچنین گفته اســت: »با حرف کرباســچی موافقم 
چون در این دو سال از قبرستان صدا درآمد اما از عارف 
خیر. اینها نشــانه های مهمی  اســت، عارف تنها یک 
وسیله بود، برای انتقال یک پیام مهم از اصالح طلبان 

به اعتدالگرایان.
 او اشــتباه فکر می کرد. پیام را با پروژه اشــتباه 
کرده بود. پنداشــت عارف البد این بود که شاید یک 
پروژه آغاز شــده برای گذار از عصر روحانی و ورود به 
دوران عارف؛ یک اصالح طلب به جای یک اعتدالگرا. 

عارف اشتباه فکر می کرد، همین! «

محمدرضا عــارف حتما یکی از شــخصیت های 
قابل توجه این ســال های سیاســت ایران اســت. او 
کاراکتر خاص خودش را دارد. تعبیر درســتش شاید 
این باشــد که او سیاســت را به رســم خاص خودش 
دنبال می کند. او معاون اولی بوده در دولت سید محمد 
خاتمی که هیچ گاه کسی به او در آن برهه از تاریخ نگاه 

سیاسی نداشته است. 
شاید همین شــخصیت خاص هم موجب شده 
بود کــه او در فیلم تبلیغاتی اش اولش ســعی می کرد 
دیدگاه های سیاسی خاص خود را به جای دیدگاه های 
اصالح طلبانــه  ترویج کنــد تــا  بتواند گفتمانــی تازه 
در سیاســت ایــران نهادینه کند. شــاید هــم چنین 
مولفه هایی باعث شــد که اصالح طلبان در واپســین 
لحظــات تصمیم ســازی و تصمیم گیــری او را کنــار 
گذاشتند و حســن روحانی را برای بازگشــت به خانه 
قــدرت برگزیدنــد  یــا در رخــدادی دیگر حتــی برای 
ریاست پارلمان، علی الریجانی را به او  ترجیح دهند. 
پدیده ای که محمد عطریانفر این گونه آن را توصیف 
می کند: »نقــد الریجانی را به نســیه عــارف  ترجیح 
می دهیــم.« او از این رخدادها دلخور اســت و گالیه 
دارد. بگذریــم از این ماجراها و به نیمــه دوم دهه نود 
برســیم. محمدرضا عارف نفر اول تهران شده است 
و بعد از آن رئیس فراکســیون امید.  در این مدتی که 
از تشکیل پارلمان جدید گذشــته اتفاقات مهمی  رخ 
داده است. تصمیمات سرنوشت سازی گرفته شده و 
برخی تصمیم سازی های مهم هم در دستورکار است. 
محمدرضــا عــارف حــاال بــه عنــوان لیــدر 
اصالح طلبان در مجلس پای ثابت این جلسات است 
و البته پــل ارتباطی حرف هــای آخری  که بــرای اجرا 
ابالغ می شــود. او چند ســالی را پشت ســر گذاشته 
پر از جلســات و گعده های محرمانه. از نشست های 
محرمانه اش با هاشمی رفسنجانی در جماران گرفته 
تا همنشینی با سید محمد خاتمی. جذابیت سیاست 
هم همین است؛ آنچه پشــت پرده می گذرد گاه هرگز 
رونمایی نمی شــود و گاه زمان چندانــی نمی گذرد که 
مهر و موم محرمانگی اش برداشته می شود. ماجرای 
رای آوردن عباسعلی کدخدایی در پارلمان جدید هم از 
آن دسته رخدادهایی اســت که برای پنهان ماندنش 

پایان یک رویا
محمدرضا عارف

رویای خــوش محمدرضــا عــارف دوام چندانی 
نداشــت. شــاید او خیلی زود امیدوار شده بود، 
رأی باالی او در انتخابات سال سوم هیات رئیسه 
مجلس و رسیدن به کرســی ریاست کمیسیون 
آموزش. هر دو اتفاق وقتی کنــار هم بیاید حتما 
می تواند فــردی به نام محمدرضا عــارف را برای 
برنامه ریزی های بزرگتر و سطح باالتر  ترغیب کند
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باریک نکشــد. با بنده تماس گرفتند که خدمت شان 
برسم. یادآور می شوم ما در جلسات یک  هفته در میان 
آقای نوری شرکت می کنیم. آنجا هم ما هستیم و هم 
کارگزاران. خدمت ایشان رسیدم و دیدم که نگرانند. 
البته خیلی دقیق نمی دانستند که قضیه چیست ولی 
نگران بودند. من ]ماجرا را[ به ایشــان توضیح دادم و 
از ایشان خواستم که واسطه شوند و جلسه ای برگزار 
شود.  تا این بحث ها در جلسه مطرح شود نه در سطح 
رســانه. حرف آقای نوری هم این بود که اگر اختالفی 
دارید، بنشینید و با هم حرف بزنید. چرا آن را به سطح 

رسانه می کشانید؟«
سازندگی هم قبل از شرق نوشته بود: »عبدالله 
نوری نگران اســت که آنچه در شــورای شهر اول رخ 
داد، دوباره تکرار شود. به همین دلیل در ماه های اخیر 
فعال تر از قبل شده و با گروه های سیاسی، حول محور 
استعفای محمدعلی نجفی و حل اختالفات دو جریان 
موثر جبهه اصالحات، دیدارهایی انجام می دهد. دیدار 
او با سران حزب اتحاد ملت، اولین دیدار نبود. پیشــتر 
از این نیز در هفته های اخیر سران دو حزب کارگزاران 
سازندگی و اتحاد ملت، به دعوت عبدالله نوری، جلسه 
مشــترکی برگزار کردند. اختالفات پیش آمده بر ســر 
اســتعفای نجفی، بهانه این دیدار بود. ســران حزب 
اتحــاد در آن دیدار بر حفظ نجفی تاکید داشــتند. در 
آن جلسه به خواست عبدالله نوری، توافقاتی صورت 
گرفت و قرار بر این شــد که دو طرف پایبند این توافق 

بمانند.«
 هر چه هست به نظر می رســد با اظهارات جدید 
غالمحسین کرباســچی دوران جدیدی برای او آغاز 

شده است. 
دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شــد و پس از چندین 
جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام هایی مانند توهین 
به مقدسات، نشــر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و 
نظایر اینهــا، در دادگاه ویژه روحانیــت محاکمه و به ۵ 

سال زندان محکوم شد. 
در سال 1۳8۷ نام او دوباره توسط اصالح طلبان 
برای نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهوری دهم در 
کنــار محمد خاتمــی مطرح شــد. پس از شــایعات و 
ابهامات بســیار در مورد کاندیداتوری، عبدالله نوری 
دو پیش شرط برای کاندیداتوری خود اعالم کرد. اول 
اینکه اصالح طلبان روی کاندیداتوری واحد وی اجماع 
کنند و دوم اینکه در صورت رد صالحیت وی کاندیدای 

دیگری را به جای او اعالم نکنند. 
اما چنــدی بعد با اعــالم رســمی کاندیداتوری و 
فعال سازی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و محمدرضا 
عــارف کار ورود نوری به انتخابات ســخت تر شــد  اما 
عبدالله نوری نیز هم زمان به فعالیت های خود گسترش 
بیشتری بخشید و در جلســه مهمی  با روزنامه نگاران 
سکوت پنج ســاله خود را شکســت و پس از انصراف 
سید محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری دهم 
چنین به نظر می رسید برخی اصالح طلبان انتخابی جز 
نوری نخواهند داشت. اما در نهایت با ورود موسوی به 
صحنه انتخابات حضور نوری در انتخابات منتفی شد. 
حاال اما اوضاع تغییرکرده است. عبدالله نوری جلسات 
مهمی  را در خانه اش برگزار می کند. تالش می کند تا در 
غیبت و محدودیت برخی چهره ها در مقام شیخوخیت 
جناح قرار گیرد هر چند  همچنان به دلیل تندروی های 

سابقش مخالفان پر شماری هم دارد. 
رونمایی رسانه های نزدیک به کارگزاران  از نقش 
او در ماجرای اختالف بر ســر گزینه های شــهرداری 
تهران به خوبی نشانی می دهد که او از همیشه فعال تر 

شده است. 
»شرق« به نقل از علی شــکوری راد نوشته بود: 
»آقای نوری نگران شده بود که این اختالف به جاهای 

عبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت 
در رادیــو و تلویزیون و معاونــت وزارت امور خارجه در 
ابتدای انقالب آغــاز کرد. از مســئولیت های دیگر او 
نمایندگی حضرت امام)ره( در هیات نظارت شــورای 
عالی قضایــی، جهاد ســازندگی و ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در دوران جنگ بــود. او همچنین با 
حکم  امام)ره(، عضو شورای بازنگری قانون اساسی 

بوده است. 
عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور در دولت اول 
هاشمی رفسنجانی منصوب شــد. ادغام شهربانی، 
ژاندارمری و کمیته های انقالب اسالمی و ایجاد نیروی 
انتظامی  از اقدامات دوران وزارت او بود. نوری ناچار به 
کناره گیری از پست وزارت کشور شد. ناطق نوری بعدها 
در کتاب خاطرات خود نقل می کنــد : »ما نمی پذیریم 
که آقای عبدالله نوری والیی فکر کند.  » عبدالله نوری 
در مجالس دوم و پنجم بــه ترتیب نماینده اصفهان و 
تهران بود. او در انتخابات مجلس پنجم در ســال ۷۴ 
شــرکت کرده و از تهران به مجلس راه یافــت. نام او 
در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار 
داشت و در مجلس پنجم به عنوان رئیس فراکسیون 
اقلیت انتخاب شد. علی اکبر  ناطق نوری در رای گیری 
ریاســت مجلس پنجم بــا اختالف 11 رای بیشــتر از 
عبدالله نوری توانســت به ریاســت مجلس برســد. 
او همچنیــن دو دوره بــه  عضویت مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام درآمد. 
پــس از پیــروزی محمــد خاتمــی در انتخابات 
ریاست جمهوری در 2 خرداد سال ۷۶ نوری دوباره پست 
وزارت کشور را عهده دار شــد. وی از مهره های اصلی 

دولت اصالح طلب خاتمی به شمار می رفت. 
نوری پس از برگزاری انتخابات شــورای شــهر 
تهران نامزد شــد و به عنوان منتخب اول به شــورا راه 

یافت. 
انتشار روزنامه اصالح طلب »خرداد« از اقدامات 
دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شد، او به 

شیخ دربند
عبدالله نوری
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سیاست خارجی

تضمین فروش یک میلیون بشکه نفت در روز

اخبار ویژه مثلث از بسته پیشنهادی اروپا به ایران

اگرچه بیش از یک ماه از خروج رسمی ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران سپری شــده است  اما 
همچنان  تروئیکای اروپایی تضمین های خود را برای حفظ 
برجام ارائه نکرده اند. با این حال اخیرا مقامات وزارت امور 
خارجه کشورمان از ارائه این بسته پیشنهادی در آینده ای 
نزدیک خبر داده اند. بدون شک  ارائه این بسته پیشنهادی 
به معنای ارائه تضمین های الزم به ایران برای حفظ توافق 
هسته ای نخواهد بود. این بسته پیشنهادی باید به صورتی 
جدی و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا عیار مقامات 
اروپایی در قبال برجام سنجیده شود.   این بسته پیشنهادی 
می تواند ادعای مقامات اروپایی مبنی بر حمایت از برجام را 

مورد ارزیابی قرار دهد. 

    ظریف: برجام سرجایش و محکم است
محمدجــواد ظریــف در حاشــیه حضور در مراســم 
روز آفریقا در پاســخ به ســوالی در مورد سرنوشت برجام و 
مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در ارتباط با حفظ این قرارداد 

بین المللی تصریح کرد: برجام سرجایش و محکم است. 
وی با اشاره به روند مذاکرات ایران و دیگر کشورهای 
باقیمانده در برجام از جمله ســه کشــور اروپایی فرانســه، 
انگلیس و آلمان به سرپرســتی اتحادیه اروپا تصریح کرد: 
باید ببینیم اعضای برجام و دیگر اعضای جامعه بین المللی 
چقدر آمادگــی دارند کــه اقدامات الزم را بــرای حفظ این 
توافق بین المللی انجــام دهند. وی تاکید کــرد: تاکنون 
گفت وگوهای خوبی داشته ایم و باید ببینیم این گفت وگوها 

تا چه حد به اقدام می رسد. 
جلسه ظریف با فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس 
شورای اســامی از دیگر نکاتی اســت که مورد توجه قرار 

گرفته است. ســخنگوی فراکسیون مســتقان مجلس 
گفت: ظریف درباره حفظ ضوابط و چارچوب در مذاکره با 
اروپایی ها درباره برجام می گوید روسیه در جهت روابط ایران 
با اروپا در حال مذاکره است. مهرداد الهوتی در خصوص 
جلسه فراکسیون مســتقان با وزیر امور خارجه گفت: در 
این نشســت ظریف آخرین وضعیت مذاکره با اروپا، آینده 

برجام و بدعهدی را تشریح کرد. 
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسامی اظهار 
داشت: وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از بدعهدی های 
آمریکا اعام کرد که غرب مســتقیما اقتصاد ما را نشــانه 
گرفته و به نوعی جنگ اقتصادی را آغاز کرده است. ظریف 
گفت دشمنان انقاب در صدد گسترش جنگ اقتصادی در 
ایران و نابودی ایران هستند و ما باید با تمام تاش در مقابل 
آنها  ایســتادگی کنیم. وی با بیان اینکــه وزیر امور خارجه 
تقویت رابطه با همســایگان را اولویت کاری  وزارت خارجه 
اعام کرد، گفت: ظریف دربــاره حفظ ضوابط و چارچوب 
در مذاکــره با اروپایی هــا درباره برجام، مســائلی را مطرح 
کرد و گفت، روســیه در جهت روابط ایران بــا اروپا در حال 

مذاکره است. 

    عراقچی از آخرین وضعیت برجام می گوید 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است 
که مذاکرات فشــرده ای با اروپایی ها برای تدوین بســته 
پیشنهادی راه حل حفظ برجام در جریان است و این بسته 
به زودی به ایران ارائه خواهد شد. سید عباس عراقچی در 
این خصوص تاکید کرده است: آنچه که االن با اروپایی ها 
در حال انجام است نه ناامید کننده اســت و نه می توان به 
 آن امیدوار بود، بلکه پیشــنهاداتی وجود دارد شاید به یک 

چارچوبی برای ادامه برجام برســیم شــاید هم نرســیم. به 
صراحت به طرف های باقیمانده در برجام اعام شــده که 
جمهوری اسامی ایران هنوز تصمیمی  در خصوص ماندن 
یا خروج از برجام نگرفته اســت و تصمیــم ماندن ایران در 
برجام منوط بــه اراده طرف ها و تصمیم آنهــا  برای تامین 
خواسته های ماســت، ضمن اینکه نشــانه های خوبی از 
تاش سران کشور های اروپایی و سران روسیه و چین برای 
حفظ برجام مشاهده می شود. هنوز مشخص نیست که آیا 
اروپایی ها قادر به گسستن بند هایی که آمریکا بر اقتصاد آنها 
بسته است، هستند یا خیر؟  ما منتظر ارائه بسته پیشنهادی 

آنها  هستیم. 
اما در ادامه، عراقچی از قرار داشتن برجام در بخش 
مراقبت های ویژه خبــر داد!   عراقچی برجــام را به بیماری 
در شــرایط مراقبت های ویژه تشــبیه کرد و افزود: این به 
این معنی نیســت که برجام از بین رفته است، بلکه نیازمند 
مراقبت های ویژه است تا زمانی که مراقبت های ویژه مورد 
نیاز برجام انجام نشــود، برجام از حالت مراقبت های ویژه 
خارج نخواهد شد. جمهوری اسامی ایران مادامی که به 
خواست خود نرسد برجام ادامه نخواهد یافت چرا که ادامه 
برجام با ماندگاری تحریم ها قابل جمع نیســت و نمی توان 
هم پایه هسته ای برجام حفظ شــود و هم فشار تحریم ها 

حفظ شود . ما منتظر راهکار عملی اروپایی ها هستیم. 
آْیا روسیه از بسته پیشنهادی اروپا تبعیت خواهد کرد؟

مسکو اخیرا بار دیگر حمایت خود را از برجام و استمرار 
آن اعام کرده است. بر این اساس الکساندر گروشکوف، 
معاون وزیر خارجه روســیه اعام کرده اســت که مســکو 
آمادگی پیوستن به بسته اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا را 

دارد. وی در این خصوص می گوید: 
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گزارش

در هر صورت ما به حمایت راسخ خود از اجرای توافق 
هسته ای ایران ادامه خواهیم داد و همچنین از تاش های 
مرتبط در این باره از سوی اتحادیه اروپا نیز حمایت خواهیم 
کرد.  گروشکوف تاکید کرد: روسیه آماده است تا به بسته 
اقدامات حفاظتی مدون از ســوی اتحادیه اروپا بپیوندد. 
این دیپلمات روس در ادامه خاطر  نشان کرد خروج آمریکا 
از توافق هسته ای ایران زیانی را متوجه شرکت های اروپایی 
خواهد کرد. پیش تر در اوایل ماه میادی جاری برونو لومر، 
وزیر دارایی فرانسه از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا 
فشارها را علیه دولت دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر 
سر توافق هسته ای ایران تشدید کنند و به عنوان »رعیت« 

او عمل نکنند. 

    معافیت تحریمی  اروپا توسط آمریکا 
منتفی است 

تروئیکای اروپایی اخیرا از آمریکا درخواســت کرده 
بودند تا نظر خــود را در خصوص اعمال معافیــت اروپا از 
تحریم های ثانویه )در قبال ایــران( ارائه دهد، اما  ترامپ 
به این درخواست پاسخ نداده است. از سوی دیگر، جنگ 
تعرفه ای و گمرکی میان آمریکا و اروپا نیز به نقطه اوج خود 

رسیده است. 
در پی تشــدید جنگ تجــاری بین آمریــکا و دیگر 
کشورها »لمایر«، وزیر اقتصاد فرانسه گفته است برای 
ما هیچ راهی جز اقدامــات تافی جویانه در برابر آمریکا 
نمانده اســت. خبرگزاری رویترز  نوشــت: در صورتی که 
دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا بخواهد همچنان 
تهدیدهای خــود را دربــاره اعمــال تعرفــه وارداتی از 
خودروهای ســاخت اروپا ادامه دهد اروپا پاسخ متقابل 

خواهد داد. 
با این حال، تعرفه تنها مسأله جنگ تجاری بین آمریکا 
و اتحادیه اروپا نیست. کشــورهای اتحادیه اروپا همواره 
درباره تحریم  شرکت هایشــان از ســوی آمریکا در ارتباط 
با فعالیت هایشــان با ایران خسته شــده اند. وزیر اقتصاد 
فرانســه تاکید کرده اســت : تاکنون هیچ عایم مثبتی از 
واشنگتن درباره درخواست های مشــترک فرانسه، آلمان 
و انگلیس دربــاره معافیت های تحریمی  شرکت هایشــان 
دریافت نکرده اند. در حال حاضر درخواست های ما در این 
زمینه بی پاسخ مانده است.  فرانسوا دالتره، نماینده فرانسه 
در سازمان ملل نیز اخیرا در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل متحد که به موضوع امنیت در خاورمیانه و شمال آفریقا 
اختصاص داشت، تاکید کرد: نقش شورای امنیت اساسی 
اســت. ما این را با تصویب قطعنامه 2231 نشــان دادیم 
که تاییدی بر برنامه جامع اقدام مشــترک جهانی )برجام( 
بود. برجــام محصول عزم، عملگرایــی و واقع بینی جامعه 
بین المللی است و فرانسه همچنان به اجرای تعهدات خود 
ادامه خواهد داد تا زمانی که ایــران به تعهدات خود پایبند 
باشــد.  وی تصریح کــرد: در عین حــال می خواهیم تا به 
نگرانی های ما درباره موشک های بالستیک و فعالیت های 
منطقه ای ایران پاســخ داده شــود که برای امنیت منطقه 

ضروری است.

    حمایت سازمان ملل متحد از برجام 
دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اهمیت حفظ برجام، 
اظهار کرده اســت که  حفــظ برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( بسیار مهم اســت ؛ توافقی که باید به عنوان یک 
عنصر ارزشمند برای صلح و ثبات و مستقل از گفت وگوهای 
بیشــتر درباره نقش ایــران در منطقه باقی بمانــد. وی در 
ادامه تاکید کرد که استقال و تمامیت ارضی کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا برای تضمین اجرای قانون به نفع 

تمامی  افراد ضروری است. 
همچنین وو هایتائو، نماینده چین در سازمان ملل در 
این نشست از برجام حمایت کرد و گفت که تضمین اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک بسیار مهم است. آندره آ بیاگینی، 
نماینده ایتالیا در ســازمان ملــل نیز تاکید کــرد که برجام 
یک ســتون مهم در حفظ امنیت منطقه اســت و کشورش 
کماکان به این توافق متعهد خواهد ماند. عاوه بر این در 
این نشست  نماینده ســاحل عاج در سازمان ملل با تاکید بر 
اینکه برجام یک تضمین برای اجرای معاهده منع اشــاعه 
هسته ای )ان پی تی( اســت، گفت: تمام طرف های این 
توافق باید به اختافات خود بر سر اجرای برجام فائق آیند.

 
    رایزنی های برجامی  دیپلمات آمریکایی در هند 

اخیرا نیکی هیلــی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
متحد برای دیداری سه روزه و بحث درباره برجام عازم هند 
شد. قبل از این سفر، برخی مقام های مطلع از رایزنی های 
آمریکا بــا هند پیرامــون »برجــام« خبر دادنــد. هیلی در 
این دیدار با مقام هــای بلند پایه هند و »نارنــدرا مودی«، 
نخست وزیر این کشور ماقات کرد. وزارت خارجه آمریکا 
نیز اعام کرده که این نشست بر افزایش روابط راهبردی، 
امنیتی، دفاعــی و البته »برجــام« تمرکز داشــت. برخی 
مقام های مطلع در این زمینه اظهــار کردند: »دیدار هیلی 
برای بررســی موضوع های جهانی و خــروج دولت آمریکا 
از برجــام بــوده  و او در این زمینه بــا مقام هــای هندی به 
رایزنی پرداخته اســت.«درحالی که دولت آمریکا سعی در 
 ترغیب کشورهای درحال تعامل با ایران برای اعمال فشار 
اقتصادی بر تهران دارد، مقام های دولت هند اخیرا گفته اند 
که دهلی نو قصد دارد بــرای دور زدن تحریم های آمریکا، 
برخی پول های نفتی ایران را به »روپیه« پرداخت کند. به 
نوشته خبرگزاری »رویترز«، مقام های هند پس از دیدار با 
بانکداران انگلیس، آلمان و فرانسه به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از بانک های اروپایی برای انجام پرداخت های 

ایران تقریبا غیرممکن است. 

    افزایش حجم تجارت ایران و اروپا 
  حجم مبــادالت تجاری ایــران و اتحادیــه اروپا در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و به 22 میلیارد یورو 
در سال 2017 رسیده اســت. پدرام سلطانی،  نایب رئیس 
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایــران رقم 
مراودات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال 2013 را برابر 

14 میلیاد یورو اعام کرد. 
وی با یــادآوری اینکه روابط اقتصــادی ایران و اروپا 

ســابقه ای دیرینه دارد که در سال های گذشــته به دالیل 
سیاسی دســتخوش فرا زو فرودهایی شده اســت، افزود: 
بسیاری از کشــورهای اروپایی تصمیم دارند  دفتری را در 
ایران برای توســعه روابط و تعامات با شرکت های ایرانی 
بگشایند. با رویکرد دولت جدید آمریکا و خروج یکجانبه از 
برجام انتظار می رود اختاالتی در مســیر توسعه تجاری و 
صنعتی ایران و اتحادیه اروپا به وجود آید و به ویژه چالش ها 
و افت و خیزهایی در روابط با شــرکت های بزرگ اروپایی با 

توجه به منافعی که در ایاالت متحده دارند، شاهد باشیم. 
وی به سخنان یکی از مقام های مسئول اتحادیه اروپا 
اشاره کرد که چندی پیش در محل اتاق ایران اظهار کرد: 
»اتحادیه اروپا در رخداد اخیر و اعمال تحریم های ثانویه 
علیه ایران متوجه شد که چقدر در حکمرانی یکپارچه خود 
آسیب پذیر است و سیاســت هایش می تواند از سوی یک 
کشور زورگو در معرض خطر باشد.«  نایب رئیس اتاق ایران 
خاطرنشــان کرد: ما به عنوان نماینــده بخش خصوصی 
ایران اعام می کنیم که اشــتیاق شرکت های ایرانی برای 
تعامل هرچه بیشــتر با شــرکت های اروپایی زیاد اســت و 
خواهان تاش برای حفظ روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا 
و جلوگیری از سایه انداختن سیاست بر این روابط هستیم. 

    شرکت های خودروسازی اروپایی
 در ایران خواهند ماند؟

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت 
صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار عاقه مندی آنها  
برای ماندن در ایران بعد از خروج  ترامپ از برجام خبر داد و 
گفت: پکیج های همکاری مشترک در راه است.  محسن 
صالحی نیــا از برگــزاری جلســات مکــرر وزارت صنعت با 
خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از 
برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته های گذشته یک جلسه 
با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژو فرانسه برگزار 
شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها  ایجاد شرایطی 
برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است. به 
هر حال آنها  در این مدت روی قــرارداد خود با ایران وقت 
و هزینه زیادی گذاشــته و ســرمایه هایی را هــم به ایران 
آورده اند.  وی در پاســخ به این ســوال که آیا پژو می تواند 
ســرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون 
پژو بخشــی از ســرمایه مورد توافق در قــرارداد را به ایران 
آورده و تبدیل به زمین و ســوله کرده است که بخشی از آن 
به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، 
نیروی مهندســی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس 
قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، 
 در صورت خروج پژو از قــرارداد، باید پنالتی هــای الزم را 
به ایران بدهد.  صالحی نیا ادامه داد: در شکل کان، برای 
محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می شود، ولی تصور 
ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم گیری 
در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می کند که اگر 
از این قرارداد خارج شوند، بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه 
بمانند؛ در هر صورت هر گونــه تصمیم گیری در این رابطه 

برای آنها  هزینه دارد. 

درحالی کــه مذاکــرات فشــرده در مورد بســته 
پیشــنهادی اروپا به ایــران برای باقــی ماندن 
برجام ادامه دارد خبرنگار مثلث به اخبار تازه ای 
در مورد محتوای این بســته پیشــنهادی دست 
یافته است. براساس این گزارش در این بسته 

آمده اســت که اروپا خرید یک میلیون بشــکه نفت 
از ایران را تضمین خواهد کرد. قرار اســت در قبال 
این خرید از کانال مشــخصی به ایران ارز پرداخت 
شــود. همچنین ایــن گــزارش می افزاید کــه اروپا 
پذیرفته اســت که میزان ده میلیــارد دالر در ایران 

ســرمایه گذاری کند. این بســته پیشــنهادی 
قرار اســت در هفتــه آینده به صورت رســمی 
رســانه ای و اعالم شــود. به نظر می رسد که 
تیــم مذاکره کننده نــگاه مثبتی به این بســته 

پیشنهادی دارد.
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نباید عقب نشینی کنیم
رضا سیمبر در گفت وگو با مثلث 

   مقامــات وزارت امور خارجه کشــورمان از ارائه 
بســته پیشــنهادی اتحادیه اروپــا،  به خصوص  
تروئیکای اروپایی به ایران خبر داده اند. به نظر 
شما در مواجهه با بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا 
چه اقداماتی باید از ســوی دستگاه دیپلماسی و 

سیاست خارجی کشورمان صورت گیرد؟
   همان گونه که اشــاره شــد، قرار اســت بســته 
پیشنهادی اروپا در خصوص برجام به زودی به کشورمان 
ارائه شــود و اتحادیه اروپا  درباره برجــام و حفظ مزایای 
اقتصــادی توافق هســته ای وعده هایی بــه ایران داده 
است. بدون  تردید، الزم است بســته پیشنهادی اروپا را 
با شــاخص و معیاری به نام منافع ملی کشورمان تطبیق 
داد. میزان مطابقت و هم پوشانی این بسته پیشنهادی با 
منافع ملی ما باید مشخص شود. با توجه به حجم تحریم 
های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، این پیشنهادات 
باید بتوانــد منافع ما را خصوصا در مــواردی مانند فروش 
نفت و محصوالت پتروشیمی  تامین کند. بنابراین  در این 
معادله،  باید آثار اقدامات ایــاالت متحده آمریکا و وضع 
تحریم های ثانویه علیه کشورمان نیز در نظر گرفته شود 
و بسته پیشــنهادی اروپا به گونه ای باشــد که بتواند آثار 
این تحریم های ثانویه را خنثی کند. در صورتی که بسته 
پیشنهادی اروپا نتواند دغدغه های کشــورمان را تامین 
کند و دولت های اروپایی اعام کنند که قادر به مدیریت 
شرکت های خود در رابطه با تجارت با ایران نیستند، دیگر 
نمی توان از گزاره ای به نام حفظ توافق هسته ای توسط 

اروپا سخن به میان آورد. 
  بــا توجــه بــه خــروج رســمی ایــاالت متحده 
آمریــکا از توافــق هســته ای و مباحثاتــی کــه 
در این خصــوص میــان واشــنگتن و شــرکای 
 اروپایی آن به وجود آمده است، وضعیت برجام را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
   در اینجــا نکته ای وجــود دارد که الزم اســت به 
صورتی جــدی مدنظر قرار داده شــود. اینکــه حتی قبل 
از اعــام رســمی دونالد  ترامــپ، رئیس جمهــور ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر خروج از توافق هســته ای با ایران، 
 برجام عمــا منافع و خواســته های ما را تامیــن نکرد. در 
حال حاضر می توان برجام را به جســدی مومیایی تشبیه 
کرد. بــا همه این اوصــاف،  باید کمــاکان در انتظار ارائه 
رسمی بسته پیشــنهادی اروپا و متعاقبا، بررسی و نقد این 
بسته پیشــنهادی ماند. یکی دیگر از موضوعاتی که باید 
در این خصوص  مدنظر قرار گیرد، مناسبات تجاری ایاالت 
متحده آمریکا و اروپاســت. یکی از دالیلی که شاهد بروز 
رفتار متغیر کشــورهای اروپایی در قبال برجام هســتیم، 
وابســتگی تجاری آنها  به ایــاالت متحده آمریکاســت. 
واقعیت این است که حجم مبادالت تجاری میان آمریکا و 
اروپا باالست، این در حالی است که حجم مبادالت تجاری 
اروپا و ایران آن چنان چشــمگیر نیست. اروپایی ها اگر در 
بین دوراهی ایران و ایاالت متحده آمریکا قرار گیرند، ما را 
انتخاب نخواهند کرد، بلکه  بر اساس منافع خود، به سوی 
واشنگتن خواهند رفت. نکته دیگر اینکه  ترامپ نمی تواند 
این موضوع را بپذیرد که اروپا در دوران پسابرجام، نسبت 
به ایاالت متحده آمریکا مبادالت تجاری بیشتری با ایران 
داشته باشد. بنابراین  ترامپ عاوه بر زوایای دیگر، از زوایه 

اقتصادی نیز بــه موضوع برجام نگاه می کنــد. ترامپ در 
صدد است با اعمال دوباره تحریم ها، زمینه را برای کسب 
امتیازات اقتصادی، تجاری، امنیتی و سیاســی بیشتر از 

ایران فراهم کند. 
  طی روزهــای اخیر و به صورت همزمــان با بروز 
اختالفات آمریکا و اروپا در قبال برجام،  شــاهد 
تشــدید جنگ اقتصادی دو طرف هســتیم. این 
منازعــه اقتصــادی خــود را در موضــوع وضع 
تعرفه هــای گمرکی بر فــوالد و آلومینیــوم اروپا 

نشان داد. نظر شما در این خصوص چیست؟
   همان گونه که اشاره کردید،  در حال حاضر شاهد 
بروز مناقشــاتی میان ایــاالت متحده آمریــکا و اتحادیه 
اروپــا در حوزه های اقتصادی هســتیم. وضع تعرفه های 
گمرکی آمریکا بر فــوالد و آلومینیوم صادراتــی از اروپا در 
همین راستا قابل تحلیل و بررســی است. ایاالت متحده 
آمریکا با ظهور  ترامپیســم، به ســوی تحمیــل رفتارهای 
حمایت گرایانــه اقتصــادی حرکــت کرده اســت. تقابل 
واشنگتن با ســازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی 
پول نیز این مســاله را به خوبی نشــان می دهد. ترامپ با 
اقدامات خــود »تجــارت آزاد« در نظــام بین الملل را به 
چالش کشیده است. بحرانی که هم اکنون از سوی  ترامپ 
و متعاقب تقویت رویکرد ملی گرایانه در آمریکا ایجاد شده ، 
نظم لیبرال حاکم بر دنیای غرب را هدف قرار داده است. 
در اواســط قرن گذشته، شــاهد بودیم که ایاالت متحده 
آمریکا با همکاری نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول 
و مرکز تجارت جهانی، نوعی نظم اقتصادی و لیبرالیستی 
را در نظام بین الملل شکل داد. حتی ایاالت متحده آمریکا 
از ایده هایی مانند حذف عوارض و تعرفه های گمرکی در 
راستای استمرار این نظم لیبرالیستی حمایت می کرد. اما 
حمایت گرایی اخیر حاکم بر کاخ سفید، در تعارض با این 
نظم نهادینه شــده قرار دارد. بحرانی که  ترامپ در دنیای 
غرب به وجود آورده ، بحرانی جدی است. رویکرد  ترامپ 
در داخل ایــاالت متحده آمریکا مورد حمایت بســیاری از 
افراد قرار دارد اما در عین حــال مخالفینی نیز دارد. آنچه 
مســلم اســت، اینکه این بحران به زودی پایان نخواهد 

یافت و ادامه می یابد. 
هم اکنون بــا حضور فــردی به نــام دونالــد  ترامپ 
در راس معــادالت سیاســی و اجرایــی ایــاالت متحــده 
آمریکا، واشــنگتن هر چه بیشتر به ســمت حمایت گرایی 
اقتصادی حرکت کــرده و در همین راســتا عمل می کند. 
دونالــد   ترامپ در صدد اســت بــرای تحقــق وعده های 
انتخاباتــی خود نظــام ســرمایه داری حاکــم در آمریکا را 
بــه حداکثر ســود رســانده و هزینه ها را به شــدت کاهش 
بدهد کــه در همین راســتا، بــاز در عملــی غیر حقوقی و 
غیر اخاقی در خصوص معاهدات بین المللی، آمریکایی ها 
از معاهده پاریس بیرون آمدند، اقدامی  که در نهایت بهت 
 و تعجب ســایر کنشــگران بین المللی از جمله اروپایی ها

 انجام شد. 
  بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران مسائل 
بین الملل بر این عقیده هستند که برجام باتوجه 
به اقــدام دولت  ترامپ مبنی بر خــروج از توافق 
هسته ای، دیگر وجودی عینی نخواهد داشت. 
به نظر شــما بــروز این رفتــار از ســوی مقامات 

آمریکایی چه پیامی  دارد؟ دســتگاه دیپلماســی 
و سیاســت خارجی ما چه درســی را بایــد از این 

موضوع دریافت کند؟
   صراحتــا معتقــدم که تجربــه برجام نشــان داد 
عقب نشینی در مقابل ایاالت متحده آمریکا نه تنها منجر به 
اصاح رویکرد این کشور در قبال ایران نمی شود، بلکه آن 
را در مقابل ما وقیح تر خواهد کرد ؛ موضوعی که هم اکنون 
نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به آن تاکید دارند. بنابراین  
 باید از تجربه توافق هســته ای و نوع رفتار ایاالت متحده 
آمریکا با آن درس گرفت. یکــی از موضوعاتی که باید در 
برهــه زمانی فعلی بــه صورتی خاص مدنظر قــرار دهیم، 
نوع نگاه دشــمنان ایران نســبت به توان امنیتی و دفاعی 
ماست. هدف مشــترک ایاالت متحده آمریکا و عربستان 
سعودی، تحدید توان دفاعی و موشکی ماست. آنها  قصد 
دارند تا توان ما را در این خصوص محدود کنند و ســپس 
به اهداف خود در تقابل با جمهوری اسامی ایران دست 
پیدا کنند. این تــوان رزمی  و دفاعی ماســت که منجر به 
 ترس دشمنان شده است. اگر ما در مقابل ایاالت متحده 
آمریکا عقب نشــینی کنیم، واشــنگتن گام به گام مسائل 
مختلفی را مطرح می کند. من قبا این موضوع را در قالب 
برجام 2 و 3 و 4 و... مطرح کــردم. آنها  روی موضوعاتی 
مانند توان موشــکی و دفاعی ایران، حقوق بشر، حمایت 
از گروه های مقاومت در منطقه و... متمرکز خواهند شــد 
و درصــدد امتیازگیری از کشــورمان هســتند. باید در این 
خصوص بســیار هوشــیار بود. ما باید نقش قدرت آفرین 
خود در منطقه را درک کرده و به آن ببالیم. متاسفانه در این 
خصوص مباحثی در خصوص اینکه »اگر ما نبودیم جنگ 
می شــد« و... مطرح گردیده اســت. این مباحث کاما 
نادرســت بوده و متعاقبا طرح آنها  نیز صحیح نیســت. ما 
باید موقعیت برتر خود در منطقه را درک کنیم. خوشبختانه 
هم اکنون دشمنان ما در منطقه از جمله عربستان سعودی 
دچار شکست و انزوای سیاسی شده اند. ریاض به رغم پترو 
دالرهایی که در اختیار ما دارد، نتوانســته به اهداف خود 
دســت پیدا کند. در چنین شــرایطی ما باید به اقتدار خود 
افتخار کرده و آن را حفظ کنیم. یکی از اصلی ترین وظایف 

دولت، حفظ این اقتدار است. 
  نوع و ماهیت مخالفت اتحادیه اروپا و خصوصا  
تروئیکای اروپایی با اقدام دونالــد  ترامپ مبنی 

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و دیگــر مقامات اروپایی،  تاکیــد کرده اند که 
در صدد انجام اقداماتی در راســتای حفظ توافق 
هسته ای و بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی 
برجام هستند. در خصوص آخرین تحوالت برجام 
و منازعات شکل گرفته میان ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا، گفت وگویی با دکتر رضا ســیمبر، 
اســتاد تمام رشــته روابط بین الملل و عضو هیات 
عملی دانشگاه گیالن  انجام داده ایم که از نظرتان 

می گذرد.

گفت وگو
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بازی خاص اروپا
آیا می توان به غرب اعتماد کرد؟

ترو ئیکای اروپایی قصد دارند بســته پیشنهادی خود 
را با هدف حفــظ برجام،  به مقامات کشــورمان ارائه نمایند. 
ســوال اصلی اینجاســت که ارائه چنین بســته ای در ذیل 
کدام »اســتراتژی اروپایی«، خصوصــا در ارتباط با ایاالت 
متحده آمریکا صورت می گیرد؟ برخی تصور می کنند باتوجه 
به منازعات به وجــود آمده در میــان آمریکا و اروپا، شــاهد 
»ایستادگی مطلق« مقامات اروپایی در مقابل دولت   ترامپ 
)بر سر برجام( خواهیم بود و بسته پیشنهادی اروپا نیز با چنین 
رویکردی ارائه خواهد شد. در این خصوص نکاتی وجود دارد 

که نباید به سادگی از کنار آنها  گذشت: 
1- همان گونه که اشاره شد،  اکثر منابع غربی از تشدید 
منازعات واشنگتن و اروپا در دو سوی آتانتیک خبر می دهند. 
برخی تحلیلگران مســائل اروپا این منازعات را »روبنایی« و 
»مقطعی« و برخی دیگــر، آن را »زیربنایی« و »دامنه دار« 
می داننــد. صورت بنــدی مناقشــات اخیر دولــت   ترامپ و 
شرکای اروپایی آن، ســهل و ممتنع به نظر می رسد. اگرچه 
خروج   ترامپ از توافق هسته ای با ایران و وضع تعرفه های 
گمرکی بر فوالد و آلومینیوم وارداتی از اروپا خشم  تروئیکای 
اروپایــی از کاخ ســفید را برانگیخته اســت  اما در محاســبه 
حدود و ثغور ایــن »منازعه دیپلماتیک« نباید دچار اشــتباه 
شد.  سوال اصلی اینجاست که اتحادیه اروپا در قبال دولت 
فعلی ایاالت متحده آمریکا چه نوع استراتژی و راهبردی را 
می تواند  پیش گیرد؟ به طور کلی، اتحادیه اروپا می تواند سه 
نوع استراتژی »تعامل«، »مهار« و » تقابل« با دولت   ترامپ 
را  پیش گرفته و حرکت خود در قبال واشنگتن را بر مبنای هر 
یک از آنها  تنظیم کند. بسیاری از مقامات اروپایی در جریان 
ماقات های مستقیم و رایزنی های غیر مستقیم خود با دولت   
ترامپ در یافته اند که تکیه بر »استراتژی تعامل با آمریکا« 
دیگر پاسخگوی نیازهای راهبردی، اقتصادی و سیاسی آنها  
نیست. چندی پیش »هایکو ماس« وزیر امور خارجه دولت 
آلمان در اظهاراتــی قابل تامل تاکید کــرد: »اقدام ایاالت 
متحده آمریکا در خروج از برجام، موجب مســمومیت روابط 
فراآتانتیک شده و دوستی اروپا و واشنگتن را نیز خدشه دار 
ساخته اســت.«   با این حال، اروپا هنوز از استراتژی تعامل 
با   ترامپ عبــور نکرده اســت. اخیرا  ترزا می، نخســت وزیر 
انگلیس صراحتا از کشورهای اروپایی خواسته است تا ضمن 
تعامل با دولت آمریکا، واکنشی نسبت به اقدامات تعرفه ای   
ترامپ نشــان ندهند. همچنین  ترزا  می  تاکید کرده اســت 
که موضوعاتی مانند برجام نیز از طریــق گفت وگو با آمریکا 
)به معنای تن دادن اروپا به خواســته های آمریکا( قابل حل 
اســت.   امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه و آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان از یک سو معتقدند که تاریخ مصرف 
»استراتژی تعامل« با آمریکا به پایان رسیده است، اما این به 
معنای آغاز دوران تقابل اروپا با آمریکا نیست. اروپا در بهترین 
حالت ممکن، از این پس وارد فاز » مهار   ترامپ« و مدیریت 
رفتار رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا خواهد شــد. در 
این معادله، اروپا سعی در کنترل رفتارهای   ترامپ و تطبیق 
آنها  با منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود در نظام 
بین الملل خواهد داشت. درست پس از خروج   ترامپ از توافق 

هسته ای با ایران،   آنگا مرکل، صدراعظم آلمان قواعد بازی 
اروپا در فاز »مدیریت رفتار   ترامپ« را  ترســیم کرده اســت: 
»تصمیم دونالد   ترامپ در زمینه خروج از توافق هسته ای با 
ایران دلیل نمی شود که روابط اروپا با آمریکا زیر سوال برود. 
نباید انتظارات از اروپا برای مناقشــه با آمریکا بر سر برجام، 
بیش از حد ممکن باشد. اروپا نمی تواند بیشتر از آنچه هست، 

خود را نشان بدهد.«
2- اگرچــه برخــی تصــور می کنند هم اکنون شــاهد 
وقــوع منازعــه ای تمام عیار میــان آمریکا و اروپا هســتیم 
اما واقعیت امر این اســت که اتحادیه اروپا هنــوز وارد فاز 
»تقابل با   ترامپ« نشده و شواهد و مســتندات موجود نیز 
نشــان می دهد که قصد ورود به چنین مرحلــه ای را ندارد. 
برای کشــورهایی  مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، »تعامل 
مدیریت شــده« با   ترامپ همچنان اولویت دارد. حتی آنها  
آماده هستند تا برخی پرونده ها و موضوعات مانند »برجام« 
را وجه المصالحه نقاط اختافی خود با ایاالت متحده آمریکا 
قرار دهند. بنابر آنچه رســانه های غربــی تصریح کرده اند، 
امــکان دارد   ترامــپ در ازای همکاری مطلق کشــورهای 
اروپایی با واشنگتن در قبال برجام، در تصمیم خود مبنی بر 
وضع تعرفه های گمرکی بر اقــام وارداتی از اروپا بازنگری 
کنــد. بنابراین  مقامات اروپایی نســبت به برجــام به عنوان 
یک متغیر حقوقی مســتقل نمی نگرند.    نــگاه ابزارگرایانه 
 تروئیکای اروپایی نســبت بــه توافق هســته ای، منجر به 
بروز رفتارهای سینوســی و غیر قابل پیش بینی آنها  در قبال 
برجام شده است. تاکید افرادی مانند آنگا مرکل و امانوئل 
ماکرون بر ناکافی بودن توافق هسته ای برای مهار ایران! و 
لزوم بسط آن به مسائل موشکی و منطقه ای در همین راستا 
قابل ارزیابی است. این در حالی است که مقامات اروپایی در 
کنار بیان خواسته های غیرمعقول و زیاده خواهانه خود، بر 
لزوم حفظ توافق هسته ای نیز تاکید می کنند. مصدر و منشا 
این رفتارهای پارادوکسیکال را باید در مناسبات پشت پرده 

کشورهای اروپایی با دولت   ترامپ جست وجو کرد. 
3- آنچه مسلم اســت، اینکه »بازی خاص اروپا« در 
برهه زمانی فعلی باید به صورتی جدی و دقیق مورد تحلیل 
و واکاوی دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار گیرد. دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان وظیفه سختی را در صیانت از حقوق 
حقه ملت ایران بر عهده دارد. در این مقطع زمانی حساس، 
گزاره ای به عنوان »تقابل آمریکا و اروپا« اساسا وجود عینی 
نداشته و صرفا ماهیتی انتزاعی دارد. حداقل باید اذعان کرد 
که اروپا هنوز وارد فاز تقابلی با آمریکا نشده و امکان ورود آن 
به این فاز نیز فعا منتفی است. نسل فعلی رهبران اروپایی 
در بهترین حالت ممکــن، دغدغه »مدیریت رفتار  ترامپ« 
را دارند که در ذیل ایــن دغدغه، معامات آشــکار و نهان 
 تروئیکای اروپایی با واشنگتن در جریان خواهد بود. هر چند 
باید عبور اروپا از »فاز تعامل مطلق بــا آمریکا« )که آن نیز 
هنوز عینیت تام پیدا نکرده است( را به فال نیک گرفت، اما 
محصول این رفتار، »تفکیک بازی اروپا از آمریکا« نیست. 
»تفکیک بازی اروپــا از آمریکا« صرفا زمانــی می تواند به 
عنوان یک »گزاره قطعی« از ســوی دستگاه دیپلماسی ما 
مدنظر قرار گیرد که طرفین وارد فاز تقابلی با یکدیگر شوند. 
بدیهی است که در چنین شــرایطی الزم است گارد بسته ما 
در برابر غرب )آمریکا و اروپا( حفظ شود و اعمال محاسبات 
ایده آل گرایانه در این خصوص، هزینه های زیادی برای ما 

به همراه خواهد داشت. 

حنیف غفاری

روزنامه نگار

بر خروج از توافق هسته ای چگونه قابل تفسیر 
است؟ آیا این مخالفت،  برخاسته از دغدغه های 

حقوقی و اخالقی مقامات اروپایی است؟ 
   بــه نظر مــن هرگــز چنین نیســت. این بســیار 
ساده اندیشــانه اســت که فکر کنیم کشــورهای اروپایی 
گــروه 1+5 از عهدشــکنی ها غیراخاقــی و ضداخاقی 
ایــاالت متحــده آمریــکا صرفــا به خاطــر اینکــه نقض 
اخاقی و وفــاداری به عهــد اخاقی اســت، ناراحتند و 
اکنــون در قضیه خــروج آمریــکا از برجام از لحاظ منشــأ 
اخاقی برآشــفته شــده اند و تاش می کنند که آمریکا را 
با موعظه هــای اخاقی خود به راه بیاورنــد و به او توصیه 
کنند کــه در چارچوبه هــای اخاقی بمانــد و ناقض عقود 
بین المللی نشود. اینها گزاره هایی صحیح نیستند. خیلی 
از اروپایی ها بعید اســت که در تعامــات کنونی در قضیه 
برجام اخاقی و حقوقی عمل نمایند. در اینجا الزم اســت 
گریزی نیز به گذشته ای نه چندان دور بزنیم. آقای روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان در کتاب خود تحت عنوان امنیت 
ملی و دیپلماسی هســته ای در یادآوری خاطرات خود در 
ســال های 82 تا 84 که خود ســرتیم مذاکرات هسته ای 
بودند، بــه اعمــال و اقدامات غیر اخاقــی و غیر حقوقی 
گوناگــون و متنوع اروپایی هــا در تعهداتی که نســبت به 
ایــران در فرآیند مذاکرات داشــته اند، اشــاره می نمایند. 
 بنابراین   نمی تــوان دغدغه هــای اروپا در قبــال برجام را

 حقوقی و اخاقی دانست. 
  بعضــا شــاهد طــرح فرضیــه ای مبنــی بــر 
جا به جایی قــدرت در آمریکا میــان دموکرات ها 
و جمهوریخواهان و تاثیر ایــن جا به جایی روی 
برجام هســتیم. نظــر شــما در ایــن خصوص 

چیست؟
   آنچــه مســلم اســت اینکــه بدعهدی هــای 
ایاالت متحــده آمریکا در قبــال برجــام و مواجهه وزارت 
خزانه داری این کشور با توافق هسته ای محدود به دوران 
ریاست جمهوری  ترامپ نبوده و در دوران اوباما نیز شاهد 
اقدامات وی برای جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری 
با کشــورمان بودیم. فراتر از آن،  باید در نظر داشــت که 
مواجهه تقابــل ایاالت متحده آمریکا بــا گفتمان انقاب 
اســامی، تقابلی ثابت و مستمر اســت. در سطح کان، 
سیاســت خارجی هر دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه 
یکســان اســت. بر این اســاس هر دو حزب دموکرات و 
جمهوریخواه، با گفتمان انقاب اســامی ایران و تاثیر 
عمیق فکری و اندیشه ای این گفتمان در تقابل هستند و 
این تقابل، در حوزه سیاست خارجی آمریکا به صورت عینی 
و آشکار متبلور شده است. امکان دارد در موکدات لفظی، 
ســران دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه روی مســائل 
مختلفی متمرکز شوند و حتی در این زمینه مخالفت هایی 
با یکدیگر داشــته باشــند اما رویکــرد کلی آنهــا  در حوزه 
سیاست خارجی یکسان اســت. تفاوت برخی تاکتیک ها 
و اولویت های دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه نباید ما 
را در این خصوص به خطا و اشتباه بیندازد. بر این اساس 
دموکرات ها بیشــتر روی مســائلی مانند حقوق بشر و خلع 
ســاح متمرکز می شــوند و جمهوریخواهــان به صورت 
ســنتی نســبت به مداخله گری در امور کشــورهای دیگر 
و دموکراســی تحمیلی خود بــه دیگر مناطــق دنیا اقدام 
می کنند. با این حال کان قضیه میان این دو یکی است. 
آنها  در مسائلی مانند حمایت از رژیم صهیونیستی، تامین 
امنیت انرژی و بازدارندگی در مقابل ایران با یکدیگر اتفاق 
نظر و رویکردی مشترک دارند. بنابراین به طول کلی نباید 
این تصور نادرست را داشــت که حضور یا عدم حضور هر 
یک از سیاستمداران یا احزاب آمریکایی در قدرت، منجر 
به تعدیل رفتار آنها  خواهد شــد؛ قاعده ای کــه باید آن را 

مدنظر قرار داد. 

یادداشت
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روسیه در حال 
نزدیک شدن به 

آمریکاست
گفت وگو با علی بیگدلی

پس از خروج آمریکا از برجام، اقدامات اروپایی ها 
برای حفظ برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟ آنها  
مشغول تهیه بسته پیشــنهادی به ایران هستند. 

این بسته چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
   اروپایی ها تاش می کردند که برجام را حفظ کنند، 
نه به خاطر خوشایند ایران، بلکه یک نوع نمایش قدرتی بود 
در برابر آمریــکا. ترامپ در یک ســخنرانی گفته بود آمریکا 
دیگر پیر شــده اســت، اروپایی ها از این نوع نگاه   ترامپ به 
اروپا ناراحت هستند و احســاس می کنند پرستیژ و شأن آنها  
در نظر گرفته نشــده است. اینکه 28 کشــور اروپایی تحت 
ســلطه رفتارهای یک نفر قراربگیرد، برایشــان قابل هضم 
نبود و نســبت به آن حساســیت پیدا کردنــد و تاش کردند 
که در برابر آمریکا مقاومت کننــد. از طرفی هم خیلی مایل 
نبودند که بازار پرجمعیت و ثروتمند ایران را از دست بدهند، 
بنابراین آقای   ترامپ هم دست به یک سیاست تنبیهی علیه 
اتحادیه اروپا زد و همــان افزایش تعرفه هــای آلومینیوم و 
فوالد را علیه اروپا اعمال کرد و اروپایی ها متوجه شــدند که 
خیلی نباید با آمریکا سرشاخ شــوند، مخصوصا مردی مثل   
ترامپ خیلی اهل شوخی کردن نیست . بنابراین در کنفرانس 
امنیت مونیخ، وزیر امور خارجه آلمان آقای  هایکو ماس یک 
بسته پیشنهادی را به آقای ظریف دادند که سه شرط در آن 
بود. یکی متوقف کردن تمام فعالیت های موشکی بر اساس 
گزارش تاییدشــده کارشناســان اروپایی و یکــی هم خروج 
کامل از ســوریه بود و مساله ســوم هم رعایت حقوق بشر. 
این موضوع خیلی باز نشد، بنابراین ایران پاسخ مثبتی به آن 
نداد و رفته رفته دیگر هیچ خبری از اتحادیه اروپا نداشتیم تا 
اینکه باالخره آقای عراقچی در آن سخنرانی به این موضوع 
اشاره کردند و گفتند مســاله برجام به نوعی دیگر تمام شده 
و آی سی یویی است، با این شــرایط اتحادیه اروپا از برجام 
خارج می شود و خروج و ماندگاری ما خیلی مهم نیست که ما 
دیگر از برجام خارج شویم، وقتی طرف های اصلی ما خارج 
شدند. بنابراین نتایج برای ما خیلی سنگین خواهد بود. اگر 
ما نتوانیم پاســخ انتظارات اتحادیه اروپــا را بدهیم، نه تنها 
آمریکا، بلکه اتحادیه اروپا را هم از دست خواهیم داد و شاید 
در آینده نه چندان دوری متحمل تحریم های اتحادیه اروپا 
هم بشــویم، باتوجه به اینکه 90 روز مدت اولیه   ترامپ دارد 
به پایان می رســد. احتماال 12 یا 13 مــرداد مهلت 90 روزه 
به پایان می رسد و یک ســری تحریم ها علیه ایران به وجود 
می آ ید، ازجمله تحریم های نفتی و دریایی و... به هر حال 

آن مهلت 180 روزه  مقداری طوالنی تر می شود. 
   خبری بــود که اروپایی هــا قــول داده بودند که به 
ایران تضمین می دهند که یک میلیون بشــکه از 
ایران نفت بخرند و پولش را هم بدهند و از طرفی 
یک ســری ســرمایه گذاری های دیگر هم به یک 
اندازه مبلغ خاصــی انجام دهند. بــه نظرتان این 
تضمین می تواند ایــران را در برجام نگــه دارد یا 
این کال نمی تواند عملی شود و از توان اروپایی ها 

خارج است؟
   از یک طرف   ترامپ به ژاپن و کره جنوبی و بعضی 
از کشورهای آسیای شرقی رســما اخطاریه داد که از ایران 

یک ماکت از برجام مانده
گفت وگوی مثلث با سیدمحمدعلی حسینی

  در رابطــه با موضــوع برجام، نظر شــما در حال 
حاضر و شرایط حاضر چگونه اســت؟ آیا برجام 
در آی سی یو است و احتمال مرگ آن وجود دارد؟

   از آنجا که جمهوری اسامی ایران تمامی  تعهدات 
خود را به شکلی عینی و قابل راستی آزمایی به انجام رسانده، 
بنابراین بقا و دوام برجام به رغم خروج آمریکا از آن، بستگی 
به همت و جدیت طرف های دیگر و به ویژه طرف اروپا یی 

دارد. 
بسته برجامی  اروپا شــامل چه چیزهایی خواهد 
بود؟ ایران می تواند روی این بســته حســاب باز 
کند؟ چه پیشنهادهایی از ســوی اروپا می تواند 

ایران را راضی به ماندن کند؟
   درباره محتوای بسته برجامی  اروپا نمی توان و نباید 
گمانه زنی کرد و بر این اساس تا روشن شدن محتوای کامل 
آن، نمی توان به قضاوت نشست که آیا می توان روی آن 

حساب کرد یا خیر. 
ایران تاکنون خواســتار چیزی بیش از تعهداتی که 
در برجام مــورد تاکید قرار گرفته، نبوده اســت. مســائل 
مربوط به امکان ادامــه فروش نفت بــه میزانی که دولت 
جمهوری اسامی تشخیص دهد، بازگشت بدون دردسر 
ارز حاصل از درآمد نفت، ادامه حمل و نقل و کشــتیرانی و 
بیمه، حمایت از شرکت های خارجی عاقه مند به همکاری 
و سرمایه گذاری در ایران در مقابل تهدیدات و جریمه های 
طرف آمریکایــی و رفع جدی موانع بر ســر همکاری های 
مالی و بانکی، از جمله این مطالبات  و خواسته های متعارف 
ایران است. پیشنهاد های اروپا در این محورها باید همراه با 
تضمین های الزم باشد تا جمهوری اسامی بتواند برمبنای 

آن تصمیم گیری نماید. 
  گفته می شود اروپایی ها قول داده اند یک میلیون 
بشکه نفت از ایران بخرند و پول آن را بدهند. به 
نظرتان این تضمین از ســوی اروپایی ها شــکل 

می گیرد؟
    هر وعده ای که اروپاییان بدهنــد باید دو ویژگی 
اساسی داشته باشد: اول اینکه آیا اصل و ماهیت پیشنهاد 
طرف اروپایی مورد قبول جمهوری اسامی هست یا خیر و 
دوم اینکه آیا این وعده و قرار، دارای ضمانت الزم هست 
یا خیر. در غیر این صورت پیشنهاد آنان اساسا قابل بررسی 

نیست.
  به نظرتــان اگر نظرات ایران محقق نشــود باید 
 یکبــاره از برجــام خارج شــود یا هزینــه خروج 

سنگین خواهد بود؟
   تامین نظرات ایران ضامن بقا  و دوام برجام است 
چرا کــه جمهوری اســامی در انجام تعهــدات خود هیچ 
کوتاهی نکرده و این مورد تایید دیگران هم هست. بنابراین 
اگر طرف مقابل نخواهد  یا نتوانــد به تکالیف متقابل خود 
عمل کند، از برجام چیزی جز ماکتی باقی نخواهدماند که 
ایران بتواند حضور خود را همچون گذشته در آن حفظ کند. 
انتظار می رود طرف اروپا یی این نکته را درک کند و در یافتن 
راه حل مشــکات موجود مورد توجه قرار دهد. جمهوری 
اســامی همواره از زبان مقامات خود به روشــنی تاکید و 
تصریح کرده چنانچــه برجام منفعتی برای ایران نداشــته 
باشــد، دلیلی برای ماندن در برجام نمی بینــد. در واقع در 
حالتی که یک طرف اصلی برجام با نقض پیمان از آن خارج 
شده و طرف های دیگر نیز یا نخواهند یا نتوانند به تعهدات 

خود عمل نمایند، در این صورت برجام برای طرف متعهد 
خود سراسر هزینه و خسارت خواهد بود. 

  در صورت خروج ایران از برجام چه فضایی پیش 
خواهد آمد؟ احتمال تنش بــا آمریکا یا در منطقه 

باال خواهد بود؟
    آمریکا از گذشــته تا کنون به ویــژه در دوره دولت 
کنونی خود که پرده ها را بی محابا کنار زده، همواره  با برجام 
یا بدون برجام، سیاست های خصمانه خود علیه کشورمان 
را با تمرکز بر براندازی نظام مردم ساالری دینی به شیوه های 
مختلف مخملی یا چدنی یا بعضا با ترکیبی از این دو دنبال 

کرده است. 
واقعیت های موجود نشان داده که آمریکا تحت هر 
شــرایطی تنش با ایران را دنبال و آن را تشدید کرده است . 
قبل از برجام، حین مذاکرات، بعد از برجام و انجام تعهدات 
صد در صدی جمهوری اســامی، قبل از خروج از برجام و 
همزمان با نقض های مکرر برجام توســط این کشور، بعد 
از خروج از برجام و... بنابراین اگر از برجام به دلیل ناتوانی 
 یا بی انگیزگی و فقدان عزم و اراده جدی ســایر طرف های 
موجود، چیزی جز ماکت برجام هم باقی نماند، رژیم آمریکا 
دست از سیاست های شرارت بار و خصمانه خود علیه ملت 
ایران که آنان را با صراحت و با بی شرمی   »ملت تروریست« 

خواند، برنخواهد داشت. 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
اظهار کرده  اروپایی ها بــرای اقدام در مورد برجام 
و جلب نظر ایران، یک هفته بیشــتر وقت ندارند. 
در روزهــای اخیــر، اظهــارات مقامــات ایرانی از 
جمله عراقچی را نیز داشــته ایم کــه گفت برجام 
در آی ســی یو اســت. به نظــر می رســد همه این 
اظهارنظرها یک هدف را دنبال می کند و آن نهیب 
به اروپاست. اینکه وقت تنگ است و هر تصمیمی  
برای برجام گرفته شده است باید به زودی عملی 
شود. آیا اروپایی ها به زودی بسته پیشنهادی خود 
را ارائه می کنند؟ این بسته شامل چه نکاتی است؟ 
ایران می تواند بــر مبنای آن در برجــام بماند.  در 
این باره با ســید محمد علی حســینی، سخنگوی 
اسبق وزارت امور خارجه و ســفیر سابق ایران در 

ایتالیا گفت وگو کرده ایم که از نظر می گذرانید. 

گفت وگو
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   ما بــا اتحادیه اروپا مشــکلی نداریم، مشــکل ما 
حاصل از اختاف مــان با آمریکا ســت و بخــش زیادی از 
اختاف ما با آمریکا حاصل از نوع نگاه ما به اسرائیل است، 
یعنی منشــأ همه اختافات با اسرائیل اســت. بنابراین کره 
شمالی با ما فرق می کند، گرچه کره شمالی یک تهدید اتمی 
 علیه آمریــکا بود، ولی ما بــه دلیل شــرایط ژئوپولتیک مان 
اهمیت مان بیشتر از کره شمالی است، به خاطر نزدیکی مان 
به کشــورهای عرب که از طرف آمریکا ســاپورت می شوند 
و مخصوصا همجواری مان با اســرائیل کــه باعث نگرانی 
البی های یهودی در آمریکا شده اســت؛ این برای ما کار را 
مشکل کرده، وگرنه ما با خود آمریکا مشــکلی نداریم. اگر 
آمریکا تا سال 1386 با ما مبادالت بازرگانی داشت، االن هم 

روابط تجاری مان کاما قطع نشده است. 
  مواضع روســیه را چطــور می بینید؟ بــه نظرتان 
روسیه یک سکوت مشــکوکی در این موضوعات 
کرده و از این وضعیت ایران و اینکه در فشار قرار 

گیرد استقبال می کند؟
   کنفرانــس اوپــک کامــا واقعیــت و حقیقــت 
خودش را نشــان داد، یعنی وزیر انرژی روســیه شانه به 
شانه وزیر نفت عربستان پیش می رفت، تصمیمات شان 
بــا همدیگر هماهنگ شــده بود و خیلی جالــب بود که با 
ایران ارتباطی برقرار نشــد. روســیه اصــوال همین طور 
بود، یعنی ســوابقش سوابق درخشانی نیســت، بنابراین 
روس ها خیلی خوشحال نیستند از اینکه ایران در سوریه 
باقی بماند. روس ها دل شان می خواهد که خودشان به 
تنهایی سوریه را در برابر غرب گروگان بگیرند که بتوانند 
از آن امتیــاز بگیرند. مخصوصا   ترامــپ هم گفت که در 
گروه هفت چرا روســیه را دعوت نکردید؟ او دارد ســعی 
می کند پالس هایی به روس ها بدهد که روسیه را از ایران 
جدا کند. بنابراین بعد از خروج ایــران، آمریکا می تواند 
با روســیه کنار بیاید، یعنی دیپلماسی نرم تری را می تواند 
در مورد روســیه به کار ببرد، ولی همان دیپلماسی نرم را 
در مورد ما نمی تواند بــه کار ببرد. بنابراین روســیه قابل 

اعتماد نیست؛ ما باید از روســیه فاصله بگیریم و روسیه 
هیچ تاشــی برای ما نخواهد کرد و االن دارد به ســمت 
آمریکا نزدیک می شود. شــاید تا یک ماه دیگر دعوتش 
هم بکنــد. علتش هم این اســت که   ترامــپ می خواهد 
روسیه را از مساله ســوریه جدا کند و ایران را هم مجبور 
کند که از ســوریه بیرون بیاید. حاال بایــد در مورد آینده 
روسیه در سوریه صحبت کنیم، اگرچه این مساله سابقه 

30 ساله دارد. 
  روی چین چطور؟ می توانیم روی روابط مســتقل 

آنها  و حضورشان در ایران حساب کنیم؟
   این یک فرصت اقتصادی است، چین هیچ وقت 
نخواســته به عنوان یک قدرت نظامی مطرح شــود. چین 
همیشه در سیاســت های بین المللی اش یک جنبه داشته 
اســت، یعنی خنثی بــوده، یعنی جای تکیــه دادن به چین 
وجود ندارد. چیــن و آمریکا هم در جنــگ بازرگانی ای که 
به وجــود آمده، حتــی مقداری باعث شــد که مســاله کره 
شمالی هم سرد شــود. چینی ها هم کره شمالی را گروگان 
گرفتند، یعنی با این مهــره در برابر آمریکا بازی می کنند که 
اگر بخواهی به ما فشار بیاوری، می توانیم روی پروژه کره 
شــمالی تاثیرگذار باشــیم و حتی ماقات بعدی را کنســل 
می کنیم که قــرار بود تا یک ماه دیگر رهبر کره شــمالی به 
کاخ ســفید برود. سیاســت فضای خاص و پیچیدگی های 
خود را داراست و ما در سیاســت مان باید این پیچیدگی ها 

را در نظر بگیریم. 
فکر می کنید چه کاری باید انجام داد؟

   هیــچ راهــی نــدارد. من فکــر می کنم کــه همه 
راه ها مســدود اســت. من به عنوان یک شــهروند به هیچ 
وجه  راضی نیســتم که خدای ناکرده جنگــی اتفاقی بیفتد، 
بــرای اینکه خیلی خرابی بــه بار خواهــد آورد. امیدوارم که 
منطق سیاســت ها باال  برود و با یک تدبیر سیاسی مقداری 
فضــا را تغییر دهیــم. راه دیگــری باقی نمانده جــز تعامل 
 و کاهــش هزینه هــای آمریــکا از هر مســیری کــه بتوان

 پیش برد. 

نفت نخرید، از طرفی دیگر آقــای ماکرون اعام کرد که ما 
خیلی تضمین نمی کنیم موقعیت شرکت های فرانسوی را در 
ایران . از طرفی هم یک میلیون بشکه مساله چندانی را حل 
نمی کند، منتها ما به خاطر اینکه عضویت FATF را نپذیرفتیم، 
احتمال دارد برای شــبکه بانکی مان مشکل به وجود بیاید، 
یعنی شبکه بانکی ما فریز می شود و   ترامپ هم دستور داده 
به سو ئیفت که ایران را از عضویت آن خارج کنند که احتماال 
ظرف یک هفته دیگر ارتباط ما با سوئیفت قطع خواهد شد 
که این کار خطرناکی است. از این رو فروختن یک میلیون 
بشکه نه مشــکل ما را حل می کند و نه خیلی اهمیت دارد. 
بسته شدن شــبکه بانکی به ســمت ما یک مقداری کار را با 

مشکل مواجه می کند. 
  ولی اروپایی ها تاکید بسیاری روی این داشته اند 
که به جز بحث هــای اقتصادی، موضــوع برجام 
برایشــان امنیتی هم اســت. به نظرتان اروپا این 
جنبــه از موضوع را کنــار می گــذارد و از آن خارج 

می شود؟
   دالیلش را گفتم که چرا اروپا خارج می شود و چرا در 
ابتدا برای حفظ برجام اینقدر ســینه چاکی می کرد، به خاطر 
حفظ پرســتیژ خودش بود، ولی اجرای این سیاست تنبیهی 
در برابر اروپا و چین  مقداری اروپا را با مشــکل مواجه کرد. 
آمریــکا بعد از جنــگ جهانی دوم بر اســاس یک طرح یک 
چیزی در حــدود 28 درصد از کل صنایع ســنگین اروپا را در 
اختیارشان گرفتند و االن هم یک چیزی بین شش تا هشت 
درصد صنایــع دیجیتالی اروپا در اختیار آمریکایی ها ســت، 
به همین دلیل اروپایی ها ایرباس را نتوانســتند بدون اجازه 

آمریکا به ما بفروشند. 
  با این شــرایط به نظرتان ایــران در یک دوراهی 

جنگ یا مذاکره قرار می گیرد؟
   البتــه امیدواریــم جنگی اتفــاق نیفتــد، ولی من 
پیشنهاد مذاکره را هنوز هم می دهم، خیلی هم دیر نشده و 
فکر می کنم تنها راه کاهش هزینه و همین طور حفظ کشور، 

تعامل و مذاکره است. 
  االن در این شرایط به نظرتان ما می توانیم مذاکره 
ایران با آمریــکا را با مذاکره   ترامپ با کره شــمالی 
قالب بندی کنیــم و این جور نگاه کنیــم که چون   
ترامپ موضوعات را به صورت دوجانبه می خواهد 
حل کند، موضوع ایران را هم عالقه دارد این طور 
جلو ببــرود و به جای اینکه شــش  کشــور حضور 
داشــته باشــند، فقط خود ایران و آمریکا پشــت 
یک میز بنشینند و موضوع را حل کنند. به نظرتان   

ترامپ این نگاه را دارد؟

بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران به سمت مذاکره 
با اروپا رفت تا در صورت گرفتن تضمین های الزم، 
در برجام بماند. این روند باعث شــده  فضایی شکل 
گیرد که اروپایی ها به سمت تهیه بسته پیشنهادی 
به ایران بروند. موضوعاتی چون فروش نفت ایران، 
برگشت پول نفت، بیمه کشــتیرانی و برخی مسائل 
دیگر از جمله مسائلی هســتند که اروپایی ها باید در 
بسته پپشنهادی خود به ایران، آن را در نظر بگیرند. 
آیا آنها  می توانند چنین بسته ای را آماده کنند و برجام 
را از سقوط نجات دهند. عراقچی گفته است برجام 
در آی سی یو است. آیا اروپا با اقدامات خود می تواند 
آن را از مرگ برهاند؟ در این باره با سید علی بیگدلی، 
اســتاد دانشــگاه و کارشــناس مســائل بین المللی 

گفت وگو کرده ایم که از نظر می گذرانید. 

آمریکا بعــد از جنگ جهانی دوم بر اســاس یک طرح یک چیــزی در حدود 28 درصد از کل صنایع ســنگین 
اروپا را در اختیارشــان گرفتند و االن هم یک چیزی بین شــش تا هشــت درصد صنایع دیجیتالی اروپا در اختیار 

آمریکایی ها ست، به همین دلیل اروپایی ها ایرباس را نتوانستند بدون اجازه آمریکا به ما بفروشند
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وجود دارد، توانایی الزم برای جلب افکار عمومی را دارد ؛ 
به خصوص کــه احــزاب رقیب عدالــت و توســعه در این 
دوره از انتخابات باتوجه به تســهیالتی که قانون اساسی 
جدید در اختیار آنها  قــرار داده، به تشــکیل ائتالف های 
هوشــمندانه ای مبادرت کردند و تالش بســیار گسترده و 
مضاعفی را برای شکست حزب حاکم به کار گرفتند. ولیکن 
با این همه این احزاب به هدف تعیین شده شــان در جلب 

آرای عمومی دست پیدا نکردند. 
تردیدی نیست که حزب عدالت و توسعه با پیروزی در 
این مرحله از لحاظ سیاسی در موقعیت برتری قرار گرفته و 
به رغم کاهش آرا نسبت به دوره های پیشین از اقتدار قابل 
مالحظه ای برای پیشــبرد اهدافش برخوردار شده است. 
به ویژه که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان معمار 
و به وجود آورنده ســاختار سیاســی جدید ترکیه محســوب 
می شوند و انتخابات کنونی بر اساس تغییراتی برگزار شد که 
این حزب در قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده و آن را پیش 
از این طی رفراندومی  به تصویب مردم رسانده است. این 
قانون اساسی، اختیارات قابل مالحظه ای را برای شخص 
رئیس جمهور یعنی اردوغان قائل اســت و توانمندی های 
او را در پیشبرد خواســته هایش در مقایسه با گذشته بسیار 

افزایش می دهد. 
طبیعتا امتیازاتی که در قانون اساسی جدید ترکیه به 
شخص رئیس جمهور این کشور داده شده، زمینه ساز نوعی 
از اقتدار محسوب می شــود که با ضوابط متعارف در یک 
حکومت دموکراتیک منافات زیــادی دارد و از این دریچه 
ترکیه را به سمت و سوی یک حکومت توتالیتر با ویژگی های 
جهان ســومی  نزدیک می کند. یعنی دقیقــا همان چیزی 
)اقتداری( که شخص اردوغان در گذشته ضمن مخالفت  
با آن، زمینه کنار گذاشتن نظامیان را از صحنه قدرت فراهم 
کرد و اقتدار و تســلط آنها  بر نظام سیاسی ترکیه را خالف 

موازین دموکراسی دانست. 
حرکت حزب عدالت و توســعه به سمت کسب اقتدار 
بیشــتر، دو پیامد مختلف می تواند در پی داشــته باشــد؛ 
نخست یک پیامد منفی که بسیاری از احزاب مخالف و حتی 
روزنامه نگاران ترکیه از آن به عنــوان یک خطر برای اداره 
امور کشور به ویژه فعالیت های اقتصادی نام می برند و چنین 
اقتداری را مخالف توسعه این کشور در صحنه های سیاسی 
و اقتصادی می دانند. از سوی دیگر بنا بر آنچه که طرفداران 
حزب عدالت و توسعه ترکیه از آن سخن می گویند، این نوع 
اقتدار می تواند بســیاری از موانع موجود بر سر راه اجرای 
برنامه های ضروری در عرصه های اقتصادی را رفع و قدرت 
الزم را برای پیشبرد اهداف تعیین و اعالم شده حزب عدالت 

و توسعه فراهم کند. 
البته در صحنه خارجی به خصوص موقعیتی که ترکیه 
به لحاظ مداخله در امور سوریه و عراق از آن برخوردار شده 
این اقتدار ممکن اســت امکان ماجراجویی های بیشتری 
را برای شــخص اردوغان فراهم کند و آنچه را که طی چند 
سال گذشته سبب شد تا قدرت مانور حزب عدالت و توسعه 

در مناطق مرزی این کشور کاهش پیدا کند، از میان ببرد. 
قاعدتا از دیــدگاه اقلیت کــرد در ترکیه و به خصوص 
مناقشاتی که میان آنها  و حزب عدالت و توسعه وجود دارد، 
این اقتدار به هیچ وجه مثبت تلقی نمی شود و به معنی آن 
است که حزب حاکم توانمندی های بیشتری را در مخالفت 
با خواسته های اقلیت کرد و تحقق شــرایط مورد نظر آنها  

پیدا می کند. 
آنچه مسلم است نتایج این انتخابات انتظارات تازه ای 
را در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و در میان قشرهای 
مختلف مردم ترکیه ایجاد و اقشــاری از مــردم ترکیه را به 
عبور موفقیت آمیز این کشور از مشکالت اقتصادی کنونی 
امیدوارتر کرده است. به خصوص که کسب این گونه نتایج 
می تواند پایان بخش بســیاری از کنش هــا و واکنش های 

اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی دوران پــس از کودتای 
نافرجام سال 2016 باشــد و به آنچه که ســبب شده بود تا 
در دوران پــس از کودتا مشــغولیت های ذهنــی فراوانی 
برای سیاستمداران ترکیه فراهم شــود، پایان دهد. البته 
در این صحنه ترکیب جدید پارلمانی و نحوه شــکل گیری 
گروه های پارلمانی بســیار موثر اســت و بنا به اهدافی که 
احزاب رقیب دنبال می کنند ممکن است بار دیگر موانعی 
بر ســر راه تصویب قوانیــن و طرح هــای اقتصادی حزب 
عدالت و توســعه ایجاد کند؛ امری که باتوجه به امتیازات 
رئیس جمهــور در مرحله جدید تعیین کننــده نخواهد بود. 
ولیکن همچنان به عنوان یک دغدغه خاطر و مشکل فرعی 

بر سر راه حزب حاکم در ترکیه قرار خواهد داشت. 
بــه نظــر می رســد ترکیــه بعــد از انتخابــات اخیــر 
ریاست جمهوری و پارلمانی، ترکیه ای منسجم تر و در عرصه 
اداره امور داخلی و سیاســی این کشــور، کارآمدتر خواهد 
بود. البته صرف نظر از انتقاداتی که به شــخص اردوغان 
مبنی بر  گرایشات قدرت طلبانه او وارد است ، در میان مدت 
و درازمدت به زیان ترکیه و موجب تضعیف ساختار سیاسی 

این کشور تلقی می شود. 
این همان شرایطی است که ممکن است انگیزه های 
قدرت طلبانه حزب عدالت و توســعه را برای احیای مجدد 
سیاســت های عثمانی گرایی تقویت کند و موجب شود بار 
دیگر این کشــور وارد عرصــه ماجراجویی های منطقه ای 
شــود. به خصوص که با کســب این نتایج از نگرانی های 
اردوغان نسبت به مخالفت های داخلی و به ویژه مخالفت ها 
و مانع تراشی های کردهای این کشور کاسته شده و بستر 
مناســبی با هدف به کارگیری اهرم نظامی در جنوب ترکیه 

فراهم شده است. 
شــرایط کنونی به گونه ای اســت که حزب عدالت و 
توســعه می تواند از آن به نفع تحقق منافــع ملی مردم این 
کشــور در دو صحنه مختلــف به خوبی بهره بــرداری کند؛ 
صحنه نخست، کوشش برای کاهش پیوندهای نظامی با 
ناتو است که چنانچه حزب حاکم در این عرصه تالش های 
پیگیری داشته باشد، قاعدتا می تواند به یکی از بزرگ ترین 
مشکالت این کشور که نوعی سیطره نظامی غرب به شمار 
می رود پایان دهد. صحنه دوم مجموعه تالش هایی است 
که می تواند ترکیه را به سمت پیوندهای اسالمی و تحقق 
شعارهای اســالمی که از ابتدا از جمله اهداف اعالم شده 
حزب عدالت و توسعه بوده است، ســوق دهد. درواقع به 
اصلی ترین خواسته های مردم ترکیه در این دو عرصه پاسخ 
دهد. بنابراین شاید انتظار برخی از مردم ترکیه این باشد که 
آرا یی که به نفع این حزب به صندوق ها ریخته اند در نهایت 
به تدوین راهبردهایی برای تحقق واقعی این خواســته ها 
که ترکیه را به یک کشور قدرتمند و ایده ال تبدیل می کند، 
منجر شــود. البته تحقق و اجرای چنین موضوعی از دید 
بسیاری از کارشناسان بسیار بعید به نظر می رسد و آنها  بعید 
می دانند که حزب عدالت و توسعه در این دو عرصه گام های 

جدی بردارد. 
البته باید به این نکته بســیار مهم توجه داشــت که 
اردوغان امروزی، نه تنها با اردوغان 15  سال پیش )2003( 
که وی به عنوان نخســت وزیر در رأس امور اجرایی ترکیه 
قرار گرفت، بلکــه با اردوغان 6 ســال پیش که مداخالت 
نظامی اش را در سوریه آغاز کرد، تفاوت های زیادی دارد  
زیرا  وی در فاصله این ســال ها، دگردیسی های مختلفی 
را تجربه کرده اســت و  بنابراین آنچه امروز باید در بررســی 
و ســنجش تأثیرات باقی ماندن اردوغــان در رأس قدرت 
مورد توجه قرار گیرد، اردوغانی اســت که در صحنه های 
راهبردی، به ویژه در سیاســت های منطقه ای، خط مشی 
متفاوتــی را دنبال می کند و در عرصه عمل، از بســیاری از 
بلند پروازی های منطقه ای گذشــته اش دســت برداشــته 

است. 

رجب طیب اردوغــان از انتخاباتی کــه  تردید های 
زیــادی در مــورد پیــروزی وی وجــود داشــت، به طور 
موفقیت آمیزی عبور کرد و نشــان داد که شخص وی 
و حزب عدالت و توســعه در ارزیابی شــرایط سیاسی 
ترکیه یک نــگاه واقع بینانــه  دارنــد. همچنین این 
پیروزی بیانگر آن اســت که حزب عدالت و توسعه 
بعد از گذشــت حــدود 15 ســال در قدرت بودن 
همچنان به رغم انواع مخالفت ها و وجود شرایط 
بســیار پیچیده ای که در حال حاضر در ترکیه 

45 شماره 402   | مثلث  



بــا پیــروزی رجــب طیــب اردوغــان در انتخابــات 
ریاست جمهوری  ترکیه و کسب اکثریت آرا توسط ائتالف 
حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی، اکنون وی با تحکیم 
پایه های قدرت داخلی و کاهش بیشتر حوزه نفوذ مخالفین 
خود، به دنبال اجرای جهان بینی خاص خود در سیاســت 

منطقه ای و گسترش حوزه نفوذ خواهد بود. 
شــاید پیگیری و گســترش روابط نزدیک با روسیه و 
ایران و ایجاد موازنه قدرت جدید در قبال محور عربی-عبری 
به دلیل بروز اختالفات استراتژیک با متحدان سابق، یکی 

از محورهای اساسی سیاست خارجی اردوغان باشد. 
چرخش سیاست خارجی اردوغان در سال های اخیر 
از غرب به شرق، گرچه محل نقد کارشناسان منطقه بوده و 
خواهد بود، با این وجود، آشکار شــدن تهدیدهای امنیتی 
در حیاط خلوت ترک ها به دلیل مرز مشترک با کانون های 
بحران در خاورمیانه به ویژه در سوریه و عراق، هویت طلبی 
کردها به عنوان معضل تاریخی )اســتقالل طلبی کردها( 
و بی توجهی غرب نســبت به مطالبات  ترک ها، باعث شده 
که  ترکیه همراهی و همگامی  آشــکاری با سیاســت های 
منطقه ای مسکو و تهران دنبال کند. حتی اگر این چرخش 
را در قالب نــه اتحاد، بلکه همگرایی تاکتیکی با روســیه و 
ایران ارزیابی کنیم، بی شــک اردوغان برای بازی دوگانه 
و امتیازگیری از غــرب و متحدان منطقه ای آن سیاســت 

نزدیکی و تعامل با ایران و روسیه را پیگیری خواهد کرد. 
این انتخابات وزن سیاسی اردوغان و هم حزبی های 
او را در منظومه سیاسی ترکیه آشکار کرد و اکنون اردوغان 
با اختیار عمل بیشتری ضمن ســرکوب برخی از مخالفین 
به ویژه گولنیســت ها و تداوم تسویه حساب های سیاسی، 
شــرایط را برای خوانش جدیــد نوعثمانی گرایــی با مولفه 

نظامی گری در عرصه سیاست خارجی آماده می بیند. 
در این میــان حل و فصل بحــران ســوریه، یکی از 
دغدغه های اصلی امنیتی ترکیــه و تصمیم گیرندگان این 
کشور در طول چند ســال اخیر بوده است. به دلیل داشتن 
مرزهای مشترک با سوریه، هجوم آوارگان سوری به داخل 
مرزهای ترکیه و ناامنی هایــی که به خاطر بحران در داخل 
سوریه به ویژه در مناطق کردنشــین این کشور روی داده، 
اکنون تداوم همین سیاست خارجی یا تغییر اولویت های 
سیاست منطقه ای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان از 

اولویت های اصلی سیاست خارجی وی خواهد بود. 
ترکیه از زمان شــروع بحران سوریه به عنوان یکی از 
محورهای مخالف نظام بشار اسد و در مقابل مواضع ایران 
و حتی روسیه با محور عربی و عبری همکاری های نظامی 
و سیاسی داشــت و تمام تالش  خود را برای ایجاد ساختار 
جدید در ســوریه و به قدرت رســاندن برخــی از گروه های 
هم پیمان ضدنظام اسد انجام داد. در این مسیر حتی حاضر 
به رویارویی نظامی با روســیه و تنش سیاسی با ایران شد. 
اوج بحران با ســرنگونی هواپیمای نظامی روسیه و تالش 
همه جانبه آنکارا برای تجهیز گروه های سلفی و تکفیری و 

ضربه زدن به منافع ایران تجلی یافت. 
در هر صورت عدم توفیق در سیاست تهاجمی ترکیه 

و تمرکز روسیه و ایران برای حفظ نظام بشار اسد، خساراتی 
را متوجه منافع ترک ها در ســوریه کــرد. از جمله می توان 
گفت که عدم توانمندی ترکیه در کنترل گروه های تکفیری 
و نافرمانی آنان از خواسته های ترکیه در سوریه از یک سو 
و ایجــاد کانتون های خودمختار در مرزهای مشــترک که 
بیشتر از طرف آمریکا و برخی از کشورهای عربی حمایت 
و هدایت  می شــدند از سوی دیگر شــخص اردوغان را به 
بازبینی و تجدید نظر در سیاســت اعمالی در سوریه و آغاز 
مذاکرات چندجانبه با رقبای منطقه ای خود یعنی روسیه و 
ایران واداشــت. اوج این همکاری ها نیز در نشست های 
چندجانبه در آســتانه قزاقســتان و شــروع تدریجی برخی 
سازوکارهای سیاســی برای کاهش تنش نظامی و سیاسی 

قابل مشاهده است. 
از دیگر ســو قدرت یابی کردها در ســوریه باتوجه به 
استقالل طلبی اقلیم کردســتان عراق برای امنیت ترکیه 
بسیار خطر آفرین بود؛ بی توجهی آمریکا نسبت به خواسته 
هم پیمان نظامی خویش در بحث عدم حمایت از کردهای 
دموکراتیــک ســوریه و ارتبــاط تنگاتنگ ایــن گروه های 
شورشــی با شــاخه نظامی حزب کارگران کرد ترکیه یعنی 
پ ک ک، خشــم دولت مردان ترکیه و شخص اردوغان را 
برانگیخت و وی ناچار شد تغییر الگوی موازنه سازی قدرت 
را در منطقــه خاورمیانه در پیش بگیرد. از این رو ما شــاهد 
همکاری های تاکتیکی میان ترکیه، ایران و روسیه تحت 
عنوان نشســت های متعدد در آســتانه بودیم که منجر به 
تخفیــف بحران و راه حل هــای مســالمت آمیز در کاهش 

منازعات بین دولت مرکزی سوریه و مخالفین آن شد. 
با این شرایط اگر مروری بر بحث تاثیرگذاری بحران 
سوریه به ویژه رشد و تقویت برخی از گروه های مخالف آنکارا 
در مرزهای نزدیک این کشــور به خصوص عفرین و برخی 
دیگر از شهرهای ســوریه داشته باشــیم، دولت اردوغان 
با پیروزی مجــدد در انتخابــات، تمرکز خویش را بیشــتر 
بر ســرکوب گروه های مخالف کرد و جلوگیــری از هرگونه 
استقالل طلبی نزدیکی مرزهایش به خصوص در سوریه و 

عراق معطوف خواهد کرد. 
در این مســیر باتوجه به روابط نزدیکی ای که کردها 
با آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی دارند، قدر مسلم این 
است که ترکیه به ناچار مســیر همکاری با ایران و روسیه را 
 پیش خواهد گرفــت. اگرچه این همــکاری در قالب یک 
تاکتیک موقت قلمداد شود ولی در هر صورت بحث  کردها 
و چگونگی حل وفصل بحران ســوریه موجب دور شــدن 
ترکیه از غرب و گرایش به محور شــرق با حضــور ایران و 

روسیه خواهد شد. 
مســاله دیگر اینکه باتوجه به مولفه تاثیرگذار عنصر 
مذهــب در سیاســت خارجــی ترکیه و پافشــاری بیشــتر 
اردوغان بر تبدیل شــدن بــه قدرت منطقــه ای و تاکید بر 
الگوی اخوانیســم در منطقه با وجود هزیمت این الگو در 
مصر، شاهد گســترش روزافزون روابط سیاسی و نظامی و  
همکاری های تجاری ترکیه با قطر خواهیم بود؛ کشوری که 
به دلیل اختالفات ایدئولوژیک از جرگه اعراب منطقه حاشیه 
خلیج فارس رانده شــده و همچنین به دلیل متهم شدن به 
حمایت از گروه های تروریستی از جمله اخوان المسلمین 
و حضور برخــی از رهبران این جنبش در دوحه، با شــرایط 
دشــواری روبه رو اســت. این در حالی اســت کــه به رغم 
تهدیدهای عربســتان و امارات، ترکیه عالوه بر گسترش 

روابط در حوزه های مختلف،  به دنبال اعزام نیرو و ســاخت 
پایگاه نظامی در قطر است. از دیگر سو، احتمال گسترش 
تنش و بروز اختالف با اســرائیل بر سر موضوع فلسطین و 
مخالفت علنی آنکارا با انتقال ســفارت آمریکا از تل  آویو به 
قدس شرقی وجود دارد. طرح دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا کــه در قالــب »معامله قــرن« با هدف شناســایی 
اســرائیل در منطقــه و نزدیکــی روابط با اعــراب پیگیری 
می شود، می تواند عاملی بر دور شدن بیشتر ترکیه از آمریکا 

و عربستان و نزدیکی بیشتر به ایران و قطر قلمداد شود. 
همچنین بایــد توجه داشــت که در بحث سیاســت 
خارجی ترکیه با در نظر گرفتن دو عنصــر هویت و امنیت، 
مولفه تاثیرگذار همچنان بحث بازگشت به نوعثمانی گرایی 
است و باتوجه به عدم اعتماد به غرب نوعی توازن سازی با 
تکیه بر راهبرد تبدیل شدن به قدرت فائقه منطقه ای مدنظر 
تیم امنیتی اردغان خواهد بود. در این شیوه که بروز و ظهور 
آن را در سیاســت منطقه ای آنکارا نیز می توانیم مشاهده 
کنیم می توان گفت شــخص اردوغان نســبت به برخی از 
همسایگان خود باتوجه به تجربه دوره تاریخی گذشته به 
ویژه در دوره امپراتوری عثمانی، حساسیت و چشمداشت 
تاریخی دارد. از این رو با ادامه حضور در بحران ســوریه و 
حساسیت نشان دادن نسبت به سرنوشت کرکوک در عراق 
به دلیل تاریخ مشــترک با جغرافیای ســرزمینی ترکیه دوره 
عثمانی، این دخالت ها را حق مســلم خود می داند. از این 
رو بحث توسعه طلبی را به نوعی توجیه می کند. همچنین با 
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2004 این 
حزب بازگشت به اسالم و دور شدن از سیاست های الئیک 
نهادینه شــده دوره آتاتورک را پیگیری می کند و تجلی این 
سیاست داخلی را می توان در توسعه طلبی و تمرکز سیاست 
خارجی این کشور بر نوع مداخالت در منطقه به ویژه سوریه 

و عراق به وضوح مشاهده کرد. 

بازی دوگانه
آنکارا نزدیکی به تهران و مسکو را در دستورکار دارد

داود احمدزاده 
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 انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه و نتایج آن 
از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیل است. با وجودی که 
این انتخابات در محافل سیاسی و رسانه ای بازتاب فراوانی 
داشته اســت، اما تحلیل هر دو انتخابات عامل موثری در 
نگاه به روند سیاسی در ترکیه خواهد بود. یکی از ویژگی های 
مهم در انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاســت جمهوری 
ترکیه که به نظر می رسد در پیروزی رجب طیب اردوغان نیز 
تاثیرگذار بود، آمار  افزایش سطح مشارکت در انتخابات بوده 
است. نزدیک 90 درصد مشــارکت در انتخابات، در تاریخ 
انتخابات این کشور قابل توجه اســت و نشان می دهد که 
جامعه ترکیه از دولت جدید که اردوغان در راس هرم قدرت 

آن قرار دارد، انتظارات نوینی دارند. 
1- انتخابات ریاست جمهوری: رجب طیب اردوغان 
از مدت هــا پیش تالش خــود را به کار گرفته بــود تا پیروز 
انتخابات باشــد و ســرانجام این خواســته را عملی کرد؛ 
بنابرایــن فضــای سیاســی و اجتماعی ترکیه پــس از این 
انتخابات تابعی از آرایش جدید سیاســی خواهد بود. باید 
گفت که ائتالف حزب عدالت و توسعه با حزب ملی گرای 

حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی نقش موثری در پیروزی 
اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری داشت. اگر مجموع 
آرای حرکت ملی، موتلــف اردوغان و حــزب »خوب« به 
رهبری مرال آکشــنر »رقیب اردوغــان« را در نظر بگیریم 
مشخص اســت که آرا ی گروه های ملی گرا افزایش قابل 

توجهی داشته است. 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری می تواند بیانگر این 
موضوع باشــد که اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور 
سیستم ریاستی ناگزیر است که در کابینه خود نیم نگاهی 
به گروه ملی گرای موتلف خود داشته باشد. این بدان مفهوم 
است که دوره تک حزبی عدالت و توسعه در زمامداری ترکیه 
به سر آمده  و ترکیب آرایش سیاســی در پارلمان هم بیانگر 

همین موضوع است. 
درباره دالیل پیروزی اردوغان بر مجموع رقبای خود 
باید به فضاسازی و شگردهای سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی 
حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان و بهره گیری آنها 
از محیط بیرونــی به خصوص ماجراجویی هــای ترکیه در 
ســوریه و عراق به عنوان عامل تاثیرگذار توجه داشت. در 
کنار آن به نظر می رسد که بهره گیری از اندیشه ملی گرایی 
نزد اردوغان قوت بیشتری گرفته است. در مقابل اردوغان، 
آرای حــدود 31 درصدی محــرم اینجــه مهم ترین رقیب 
اردوغان در حزب جمهوری خلق برای این حزب قدیمی  و 
رقیب حزب عدالت و توسعه قابل توجه و نشان دهنده این 
موضوع است که رقبا از توان  زیادی  در به چالش کشیدن 

برنامه های اردوغان برخوردار هستند. 
2- انتخابــات پارلمانی: در نتیجه ایــن انتخابات، 
همه احزاب راه یافته به پارلمان احساس پیروزی می کنند. 
در این میان ائتالف جمهور به رهبری اردوغان متشکل از 
دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی بیشترین کرسی ها 
را به دســت آورده اند. با این تفاوت که از شمار کرسی های 
عدالت و توســعه در مقایســه با پارلمان فعلی و دوره های 
گذشته کاسته شده اســت. در مقابل حرکت ملی توانست 
بیش از 11 درصد کرســی ها را از آن خود کند و حتی مرال 
  آکشنر، رهبر حزب نوتاســیس »خوب« نیز برای نخستین 
بار صاحب 44 کرسی شده است که به نظر می رسد که این 
 شمار از کرســی ها را باید متعلق به بخشی از جناح ملی گرا

 دانست.
اما در مقابل عدالت و توســعه، حزب جمهوری خلق 
همچنان به عنوان حزب اول منتقــد جایگاه خود را تثبیت 
کرده  و حزب دموکراتیک خلق هــا به رغم محدودیت های 
گسترده  سیاســی و امنیتی دو ســال اخیر دولت علیه آنها 
و حتی در شــرایطی که رئیس حزب شــان در زندان به سر 
می برد، توانســت بیش از 10 درصد آرا را به دست آورد و بر 
شمار کرسی های خود در پارلمان بیفزاید که این نکته قابل 

تاملی در تحلیل جامعه شناختی انتخابات ترکیه است.
 بنابراین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در سیســتم و دوره جدید خود به رغم تالش برای پیشــبرد 
برنامه های طراحی شده در ســاختار حکومتی، اقتصادی 
و دیپلماســی منطقه ای با پدیده  جدید مطالبه ملی گرایان 
در ســاختار قدرت و انتقاد فزاینده رقبا در سیاست داخلی و 

خارجی روبه رو خواهد بود. 
به نظر می رسد آنچه  به عنوان مطالبه ملی گرایان در 
ساختار قدرت مورد توجه قرار گرفته می تواند برای اردوغان 
تاثیری دوسویه داشــته باشــد. اگر نگاه آنها در چگونگی 

مشــارکت در قدرت لحاظ شــود و همچنان مبنــای رفتار 
سیاســی اردوغان بر ماندن آنها در ائتالف خود باشد، این 
روند می تواند به ترک  برداشتن حاکمیت بالمنازع عدالت و 
توسعه منجر شود. اما اگر بعد از به قدرت رسیدن آن گونه 
که ملی گراها انتظار دارند اردوغان به نظر آنها توجه نکند، 
شاید منجر به ایجاد یک گســل در ائتالف آنها با عدالت و 
توسعه شود و ترکیب پارلمان این بار برعکس به زیان عدالت 
و توسعه تغییر یابد که این خود  چالشی فراروی اردوغان به 

عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه خواهد بود.
در پــرده دیگــر آرای کردهــا و راهیابی دوبــاره آنها 
به پارلمــان پیام روشــنی بــرای اردوغان دارد کــه تداوم 
سیاست های خود را در این خصوص تعدیل کند. در جبهه 
دیگر نیز اکنــون حزب جمهــوری خلق و حــزب نوظهور 
»خوب« نگاه انتقادی تندتری به برنامه ها و دولت اردوغان 
خواهند داشــت؛ چرا که آنها از قدرت نسبی بسیج عمومی 

برخوردار هستند.
همچنیــن باید توجه داشــت کــه اردوغــان، اولین 
رئیس جمهور نظام ریاســتی ترکیه، خود معماری است که 
از همان زمان که عدالت و توســعه زمام امور را به دســت 
گرفت، مرحله به مرحله به دنبــال تثبیت پایه های قدرت و 
رهیافتی اقتدارگرایانه بوده اســت. او در این مسیر کوشید 

وزنه ملی گراها
آیا دوره تک حزبی عدالت و توسعه پایان یافته است؟

سیامک کاکایی

 کارشناس مسائل ترکیه 

که ثبات نسبی اقتصادی برقرار و ســطح رفاه اجتماعی را 
افزایش دهد. در عرصه منطقه ای نیز سیاست های ایفای 
نقش فعال منطقــه ای ترکیه بــه ماجراجویی های نظامی 
در ســوریه و عراق انجامید. این خود یک برگ برنده  برای 
توجه ملی گرایــان به اردوغان بوده اســت و در کنار آن نیز 
نگرانی  الیه هایی از جامعه نســبت به برهم خوردن تعادل 
اقتصادی در این کشور کارگر بود. اکنون اردوغان به عنوان 
رئیس جمهور و معمار نظام نوین سیاسی ترکیه با دامنه ای از 
مطالبات اجتماعی، سیاسی، ملی و اقتصادی روبه رو است؛ 
وی می کوشد از مجموعه آنها یک استراتژی پی ریزی کند 
که در پی آن ترکیه را به دهمین اقتصاد جهان تا سال 2023 
برســاند و پایه های حکومتداری در دوره بعــد و برای ثبات 

عدالت و توسعه را تحکیم بخشد. 
هرچند  حــال و روز اقتصــاد ترکیه در شــرایط کنونی 
چندان مساعد نیست اما تالش اردوغان برای سمت و سو 
دادن به اختیارات و قدرت ریاســت جمهوری در سیســتم 
جدید سیاسی این کشور ســیری ناپذیر است. شاید همین 
موضوع او را نزد رای دهندگان قدرتمندتر نشان داده است. 
لیکن موقعیت منطقه ای و حرکت اقتصاد ترکیه به ســمت 
دهمین اقتصاد جهان به چرخش سرمایه، نقش منطقه ای 

و جایگاه اقتصادی ترکیه در داخل و خارج بستگی دارد. 
درواقع ترکیه خود بازیگری مهم در عرصه منطقه ای 
و پیرامونی اســت ولیکن محقق شــدن خواســته  و آمال 
اردوغان به مجموعه شرایط داخلی و بین المللی و چگونگی 
بازیگردانی در عرصه های سیاســی، اقتصــادی و امنیتی 

بستگی دارد. 

 آنچه  به عنوان مطالبه ملی گرایان در ســاختار قدرت 
مورد توجه قرار گرفته می تواند برای اردوغان تاثیری 
دوســویه داشــته باشــد. اگر نگاه آنهــا در چگونگی 
مشارکت در قدرت لحاظ شود و همچنان مبنای رفتار 
سیاسی اردوغان بر ماندن آنها در ائتالف خود باشد، 
این روند می تواند به ترک  برداشتن حاکمیت بالمنازع 

عدالت و توسعه منجر شود
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استفاده از ابزار جنگ خارجی 
شگرد اردوغان برای پیروزی در انتخابات چه بود؟

حزب عدالــت و توســعه به رهبــری رجب طیب 
اردوعان، با پیروزی های مکرر انتخاباتی در جمهوری 
ترکیــه )24 ژوئن 2018( در راســتای نهادینه ســازی 
اقتــدار، تحقق راهبردهــای کالن  ترســیمی  با هدف 
افزایش قدرت منطقه ای و ارتقــا ی جایگاه جمهوری 
ترکیه در سلســله مراتب جهانی گامی بلند برداشــت. 
مهم تریــن نتیجــه انتخابــات مذکور، تثبیــت نظام 
ریاستی و اولویت رئیس جمهور در سیستم سیاسی 

ترکیه است. 
رجب طیب اردوعان،  11سال نخست وزیر ترکیه 
بود و پس از آن در سال 2014. م، به ریاست جمهوری 
رســید. اما اینک تغییرات جدید به او اجازه می دهد در 
پایان دوره فعلی ریاست جمهوری)ســال 202۳( یک 
بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شــود و بالقوه تا سال 

2028 رئیس جمهوری ترکیه باقی بماند. 
یکــی از ابعاد قابل توجــه در برگــزاری انتخابات 
ترکیه را می تــوان بهره گیری حزب عدالت و توســعه 
و شــخص رجب طیب اردوعان از ابزار جنگ خارجی 
جهت کسب آرا دانســت. آنان طی انتخابات اخیر به 
خوبی توانســتند از مســاله هجوم خارجی، دشمن و 
تامین امنیت در مرزها به عنوان ابزاری برای کسب رای 

بهره  برداری کنند. 
در انتخابــات 24 ژوئــن 2018 بنــا بــه اعــالم 

خبرگزاری آناتولی، مرجع رســمی و قانونی رســانه ای 
اعالم نتایج انتخابات ترکیه، رجب طیــب اردوعان با 
کســب حدود 55/52  درصد  آرا، اکثریــت مطلق آرای 
انتخابات ریاست جمهوری را به دســت آورده است و 
به عنوان پیروز انتخابات و رئیس جمهور منتخب ملت 
ترکیه معرفی  شد. رســانه ها نرخ مشارکت را حدود 80 

درصد اعالم کردند. 
 در رای  گیری مجزای پارلمانی، ائتالف به رهبری 
حزب حاکم با کسب ۳4۳ کرسی، اکثریت پارلمان را در 
اختیار خود گرفت. همچنین حزب دموکراتیک خلق ها، 
به رهبری »صالح الدین دمیرتاش« که از زندان نامزد 
شرکت در انتخابات شــده بود، با کســب ۶۷ کرسی، 
11 درصــد  از آراء و گذر از حد نصــاب  10 درصدی، به 
پارلمان این کشــور راه یافتند. حــزب جمهوری خواه 
خلق و متحدانش جمعا ۳۳ درصد  کرســی ها را کسب 
کردنــد. در این میــان »محــرم اینجه« نامــزد اصلی 
اپوزیسیون، به رغم کارزاری پرتحرک، ۳1  درصد  آراء را 
به دست آورد و هشدار داد که ترکیه وارد دوره خطرناک 
حاکمیت مطلقه یک نفر شده است. چهار نامزد دیگر 
ریاست جمهوری که در این انتخابات شرکت داشتند، 

کمتر از 10 درصد  آرا  را به خود اختصاص دادند. 
در این رابطه، ســازمان امنیت و همکاری اروپا از 
نابرابری در پوشــش رســانه ای کارزارهای انتخاباتی 
نامزدها انتقاد کــرد و ترکیه را بزرگتریــن زندانی کننده 
روزنامه نگاران در جهان معرفی کرد.  اردوعان ۶4 ساله، 
با تقویت اقتصــاد ترکیه پایــگاه محکمی  بــرای خود 
ایجاد کرده اســت، امــا درعین حال با اعمــال قدرت، 
انحصار، ســرکوب و زندانی کردن مخالفان سیاسی، 
افکار  عمومی ترکیه را منشعب و در سطح بین الملل نیز 
چهره ای مســتبد از خود  ترسیم کرده اســت. از زمان 
کودتای نافرجام ترکیه )تابســتان 201۶( این کشور 
در وضعیت اضطراری به ســرمی برد و تا کنون بیش از 
10۷000 تن از نیروهای دولتــی و نظامی از کار برکنار 
شده اند و حدود 50000 تن محبوس نیز منتظر برگزاری 
دادگاه هســتند.   برخی منتقدان نیــز ادعا می کنند که 
نظام جدید فاقد ابزار الزم برای جلوگیری از انحصار 
قدرت است؛ اما آقای اردوعان می گوید: 
»اختیــارات تــازه بــه او اجازه 
می دهد تا هم شورشیان مسلح 
کرد در جنوب شرق کشور 
را شکســت دهد و هم با 
دشمنان اقتصادی ترکیه 
مبارزه کند.«  در این دوره 
مــردم در حوزه سیاســت  
داخلی و خارجی مطالبات و 
انتظار برخی تغییرات را دارند 
که بایــد مدنظــر اردوعان 
باشــد. از جمله می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 
»اصــالح و عــادی 
ســازی روابــط با 
برخی کشورها؛ 

تقویت بسترها و اجرای تضمین قول عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا؛ مشخص شدن وضعیت و تدوین نحوه 
برخورد ناتو به رهبری آمریکا با مواضع و منافع آنکارا؛ 

ایجاد موازنه در مناسبات منطقه ای و بین المللی.«
البته غربی ها معتقد هســتند که به رغم تمایالت 
اســالمگرایی حزب عدالت و توســعه، با لحاظ کردن 
ظرفیت ها و نیز ضعف های آنکارا، می توانند برای نیل 
به مقاصد و منافع شان، به عنوان پل ارتباطی، نهایت 
بهره بــرداری را از ترکیه داشــته باشــند. اخیرا مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته اســت که ترکیه 
کودک ناخلف ناتو است. در صورتی که غرب به رهبری 
آمریکا و طی حمایت رژیم غاصب صهیونیســتی، در 
خصوص مخالفت با منافع ترکیه دچار خطای راهبردی 
شوند و اگر ترکیه تحت تحریم تسلیحاتی و مالی قرار 
گیرد، حکومت حزب عدالت و توسعه و شخص آقای 
اردوعان این ظرفیت و شــهامت را دارنــد تا از ائتالف 
غرب و ناتو خارج و محور شرق )روسیه- چین- ایران( 

را جایگزین کنند و معادله قوا در منطقه را برهم زنند. 
البته احتمــاال پیروزی اخیــر اردوعــان، به این 
معنی است که آنکارا به سیاست هایش ادامه می دهد. 
مبارزه علیه تروریسم و شبه نظامیان وابسته به حزب 
کارگران کردستان در سوریه و عراق همچنان در صدر 
اقدامات دولت خواهد بود. به عــالوه، اردوعان گفته 
است که مقدمات بازگشــت بیش از 2000000 تن از 
مردم ســوریه را که به ترکیه پناهنده شــده اند، فراهم 
خواهد کرد.   با حذف پست نخست وزیر، پارلمان ترکیه 
عمال تضعیف خواهد شد؛ با پیروزی در انتخابات اخیر 
و تغییــرات در قانون اساســی ترکیــه، رئیس جمهور 
قادر خواهد شــد مســتقیما مقام های ارشــد دولت از 
جمله وزرا و معــاون رئیس جمهــوری را منصوب کند، 
در نظام قضایی کشــور دخالت و حتی اعالم وضعیت 
اضطراری کند.  از دیگر سو به رغم همسایگی تاریخی 
و رقابت منطقه ای، از آنجا که روابط بین دولت ها متکی 
بر معادله تامین منافع آنان است، ایران و ترکیه دارای 
منافع مشترک و همکاری اقتصادی- امنیتی گسترده ای 
هســتند، بنابراین حکومت حــزب عدالت و توســعه 
مخالف تحریم ها علیه ایران است و اعالم کرده است 
که: »ترکیه فقط تحریم های مصوب سازمان ملل متحد 
علیه ایران را می پذیرد. همچنین در صورت به کارگیری 
نیروهای مسلح برای تغییر حکومت ایران، امنیت ملی 
ترکیه نیز تهدید خواهد شد. باتوجه به اینکه اختالف 
آنکارا- واشنگتن، به طور عمده ناشی از همکاری آمریکا 
با حزب کارگــران کردســتان )پ. ک. ک( در ترکیه و 
شعب  آن در عراق و سوریه اســت، مسلما در صورت 
حمالت نظامی علیه ایــران که موجب خــالء قدرت و 
ایجاد بحران در ایران و منطقه خواهد  شد، ترکیه نیز 
به شــدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، ضمن آنکه 
مواضع نظامی و عقیدتی ایــران، میدان درگیری را در 

سطح منطقه، بسیار گسترده و عمیق خواهد کرد.« 
در نهایــت برخــی نارضایتی هــای عمــده نیز از 
سیاست های اردوعان وجود دارد که باید در جهت رفع 
آنها  گام بردارد تا در آینده مشــکالت عمده ای برایش 
ایجاد نشــود. از جملــه نارضایتی های عمــده عبارت 
هســتند از: »تداوم نزدیک ترشــدن آنکارا به مسکو؛ 
تشدید اختالف آنکارا- واشنگتن در خصوص کردستان 
سوریه؛ عدم اعالم سیاست شفاف ملی در خصوص 
ناتو؛ تــداوم اعالم وضعیــت فوق العاده در کشــور؛ 
انحصار طلبی حــزب عدالت و توســعه در عرصه های 
اجتماعی-سیاسی- فرهنگی- اقتصادی؛ سیاست های 
پوپولیستی اقتصادی دولت، بحران های اقتصادی و 

سقوط ارزش لیر ترکیه.« 

احمد مرجانی نژاد

مترجم و پژوهشگر 
مسائل بین الملل
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دوم: ترس رای دهندگان از بازگشت دولت های ائتالفی 
قبل از 2002؛ سوم: عدم انسجام مخالفان در ارائه یک 
نامزد مشــترک؛ چهارم: نداشتن برنامه عملی مشخص 
مخالفان برای آینده ترکیــه  غیر از انتقــاد از برنامه های 
اردوغان؛ پنجم: تحریک احساسات ملی گرایان ترک با 
حمالت فرامرزی علیه عفرین و قندیل  و تمدید شــرایط 
اضطراری و حاکم کردن وضعیت غیرعادی برای فعالیت 
انتخاباتی احزاب خصوصا کردها. درباره وضعیت مخالفان 
و منتقدان اردوغان باید به این نکته اشاره کرد که در تاریخ 
حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، مخالفان برای 
اولین بار به طور جدی با یکدیگر ائتالف تشــکیل دادند و 
تنها نقطه اشتراک آنها، مخالفت با اردوغان و سیاست های 
اقتدارگرایانه اش در گذشته و چشم انداز نظام ریاستی در 
آینده ترکیه بود. استراتژی اصلی مخالفان در این انتخابات 
زودهنگام با توجه به معرفی نامزدهای مختلف ریاســت 
جمهوری، کشــاندن آن به دور دوم بــود. در حالی که در 
حوزه پارلمانی با تشکیل ائتالف و انتقاد از سیاست های 
اردوغان و حاکمیت پیشــین حزب عدالت و توســعه به 
لحاظ ادامه وضعیت اضطراری، دســتگیری و سرکوب 
مخالفان، ناتوانــی اردوغان و دولــت در کنترل وضعیت 
اقتصادی و کاهش اخیر ارزش لیر و همچنین سیاست 
خارجی ناکارآمد، مخالفان تالش کردند حداقل اکثریت 
پارلمانی را به دســت بگیرند تا اردوغان را کنترل کنند و از 
یکه تازی های او با توجه به قــدرت بیش از حد معمولش 
در نظام جدید ریاستی جلوگیری کنند. وضعیتی که اکثر 
نظرسنجی های انجام شده قبل از انتخابات از آن به عنوان 
محتمل ترین سناریو نام می بردند. اما نتایج انتخابات مبنی 
بر کســب اکثریت پارلمانی توسط ائتالف جمهور نشان 
داد که ائتالف مخالفان اردوغان هرچند توانست نگرانی 
جدی برای اردوغان و متحــدان حزبی اش ایجاد کند اما 
برای گرفتن نتیجه مطلوب، نیازمند زمان بیشتری برای 
انسجام و ارائه برنامه معین داشت، آنچه  اردوغان با جلو 
کشیدن انتخابات در این دوره مانع آن شد. در میان رای 
مخالفان، حزب دموکراتیک خلق ها )ه د پ( و رهبر زندانی 
آن صالح الدین دمیرتاش که نامزد ریاست جمهوری بود 
از اهمیت قابل توجهی در فهم نظــام انتخاباتی ترکیه و 
چشم انداز سیاسی برخوردار است. نخست اینکه باتوجه 
به شرکت مستقل این حزب در انتخابات و عدم مشارکت 
در ائتالف های دوگانه پارلمانی، می توان گفت هویت این 
حزب به عنوان حزب طرفدار کردها مهم ترین شاخصه در 
پویش های انتخاباتی و کسب نتیجه آن بوده است، دوم؛ 

دکتر رحمت حاجی مینه

 استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد 

میهمان مرکز مطالعات خاورمیانه

اردوغانیسم و ضد اردوغانیسم
وضعیت دوقطبی جامعه ترکیه تشدید می شود

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری برای یک دوره پنج ساله 
دیگر انتخاب شد. همچنین ائتالف جمهور شامل حزب 
عدالت و توسعه و حزب »حرکت ملی« توانست اکثریت 
کرسی های پارلمان ترکیه را به دســت آورد. این در حالی 
اســت که حزب دموکراتیک خلق ها و حــزب نوپای نیک 
نیز توانســتند از حد نصاب 10 درصــد آرا برای حضور در 
پارلمان برخوردار شوند. در واقع نظام انتخابات ترکیه در 
چارچوب رقابت های حزبی انجام می گیرد و هر حزب به 
لحاظ تاریخی و اجتماعی خاســتگاه و جایگاه ویژه خود 
را دارد کــه بر اســاس آن، کارنامه اجرایی یــا برنامه های 
اعالم شده، رای کسب خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه 
)آک پارتی( پس از انحالل حزب رفاه به رهبری نجم الدین 
اربکان و فضیلت، با رویکردی محافظه کار و اســالمگرا 
در سال 2001 تشکیل شــد و پس از به قدرت رسیدن در 
سال 2002 تاکنون قدرت را برای 1۶ سال در دست داشته 
است. حزب حرکت ملی )م ه پ( نیز به عنوان مهم ترین 
متحد حزب عدالت و توســعه در این انتخابات، در سال 
19۶9 به رهبری آلپ ارســالن ترکیش بــه عنوان حزب 
راســتگرای افراطی )ناسیونالیست های ترک( تاسیس 
شد که رهبری آن را از سال 199۷ دولت باغچلی برعهده 
دارد. در طــرف دیگر حزب جمهوری خــواه خلق )چ ه پ( 
قرار دارد که به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه 
کنونی با گرایش چپ میانه توسط آتاتورک در سال 192۳ 
تاســیس شــد و از ســال 2002 بزرگترین حزب مخالف 
دولت بوده اســت. حزب نیک -یا خوب- بــه رهبری مرال 
آکشنر هم که در 25 اکتبر 201۷ از حزب حرکت ملی جدا 
شد شامل ناسیونالیســت های ترک و منتقدان دو آتشه 
اردوغانیسم و همچنین سیاســت های دولت باغچلی، 
رئیس حزب حرکت ملی هستند. آخرین حزب  نفوذی که 
می توان نام برد حزب دموکراتیک خلق ها )ه دپ( اســت 
که از طرف کردها و تا اندازه ای چپگراها حمایت می شود. 
در تحلیل نتایج انتخابات زودهنگام این دوره ترکیه عالوه 
بر خاســتگاه اجتماعی و هویتی احزاب بایــد در پیروزی 
اردوغان و ائتالف حزبی اش به چند نکته دیگر نیز اشاره 
کرد؛ نخست: شــخصیت اردوغان به لحاظ سخنوری؛ 

سیاست های اردوغان در حوزه داخلی مبنی بر از سرگیری 
جنگ با پ ک ک و در حوزه خارجی مبنی بر حمله به عفرین، 
در میان کردها بر خالف ناسیونالیســت های ترک نتیجه 
معکوس داده است، سوم؛ اردوغان برای جلب نظر کردها 
در انتخابات های آتی که اهمیت آن در این انتخابات بیشتر 
نمایان شــد )خصوصا اگر انتخابات ریاست جمهوری به 
دور دوم کشیده می شد( الزم است سیاست های کردی 
خود را تغییر دهد و گرنه احزاب دیگر به این سمت می روند  
همان طور که در این انتخابات محرم اینجه، نامزد حزب 
جمهوریخواه با عبور از نگاه سنتی حزبش تالش کرد رای 
کردها را بــرای خود و حزبش به دســت آورد؛ نهایتا اینکه 
کردها در سیاست ترکیه با توجه به وزن سیاسی شان دیگر 
قابل انکار یا حذف و حتی سرکوب سیستماتیک نخواهند 
بود.  به لحاظ پیامدهای این انتخابات هم می توان گفت 
حزب عدالت و توسعه با توجه به کســب 42.5 درصدی 
آرا، اکثریت را در پارلمان از دست داد با این وجود، متحد 
پارلمانی اش، حزب حرکت ملی، 11 درصد آرا  را به دســت 
آورد. پس تا وقتی که ایــن دو حزب در کنــار یکدیگر در 
ائتالف باقی بماننــد، کنترل پارلمان را در دســت خواهند 
داشت. وضعیتی که تداوم آن نیازمند واگذاری امتیازاتی 
به حزب حرکت ملی خواهد بــود. هرچند با توجه به اینکه 
مهم ترین پیامــد این انتخابــات، تغییر نظــام پارلمانی 
به ریاســتی اســت که در چارچوب آن بیشــترین قدرت 
در دســت اردوغان متمرکز اســت، نمی توان نتیجه این 
ائتالف را در حوزه سیاست های داخلی و خارجی به عنوان 
تغییــری کالن ارزیابی کرد.  از پیامدهای دیگر ریاســت 
جمهــوری اردوغان با توجــه به درصد رای کسب شــده، 
تداوم وضعیت دوقطبی جامعه ترکیه و تشدید آن در آینده 
بر اساس دو محور اردوغانیسم و ضد اردوغانیسم از یک 
طرف و تشدید اقتدارگرایی اردوغان از طرف دیگر خواهد 
بود. در مورد کردهــا، اردوغان همچنان بر ســر دو راهی 
تداوم سیاســت ســرکوب  یا بازگشــت به روند صلح قرار 
دارد که انتخاب هرکدام با توجه به پیامدها و چشــم انداز 
آینده سیاســی ترکیه در منطقه و روند عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا، تابعــی از اســتراتژی کالن اردوغان برای 
تثبیت قدرتش در سال های آتی خواهد بود. روی هم رفته 
در دوران پســا انتخابات ترکیه، اردوغــان تالش خواهد 
کرد دستاوردهای اخیر خود را در حوزه داخلی تقویت کند 
و از طرف دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه »که 
عالوه بر کارت برنده اردوغان در ســال های گذشــته به 
پاشنه آشــیل وی نیز در انتخابات اخیر تبدیل شده بود« 
تالش می کند روابط مشــکل دار خود را با متحدان سنتی 
غربی اش ترمیم کند، هرچند نزدیکی به روسیه و ایران را 
برای اجرای سیاست های خاورمیانه ای )مثل آینده سیاسی 
سوریه و نقش کردها( و باال بردن قدرت چانه زنی خود در 
 مقابل غربی ها بر ســر اختالفات دوطرفه، در دستور کار 

خواهد داشت.
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کی روش در تیمش هم پخش شده است . او یک جنگجوی 
واقعی است ؛ از آنهایی که سر پرشوری دارند، از آنها یی که 
این شــعر فارســی را بلد نیســتند که: »موجیم و آسودگی 
ما عدم اســت« اما در لحظه زندگی به آن عمل می کنند، 
کارلوس کی روش شور خاصی دارد، برای همین است که 
در همه نود دقیقه های فوتبال او ســتاره تیمش می شود، 
وقتی که فریاد می زند، وقتی که کتش را در می آورد، وقتی 
که سمت داور می رود و... در همه مصاحبه های قبل و بعد 
از تورنمنت هم کارلوس کی روش یک جنگجو ماند . مردی 
که ناامیدی و نتوانستن در دایره لغاتش تعریف نشده است . 
او می رود که برود، در هر مبارزه ای چــه بیرون زمین، چه 
درون زمین، او هیچ چیز را هم فراموش نمی کند. او برای 
این کار هم به تیمی نیاز دارد که مثل خودش باشد، تیمی 
که نترسد، ناامید نباشــد، بجنگد . این را می شد در هر سه 
بازی تیم ملی دید، در همه ســه بازی تیم ملی ما در دقایق 
رو به انتهای مسابقه موقعیت گل داشــتیم، یعنی هم آن 
گلی که عزیز مراکشی زد، هم شوت کریم انصاری فرد به 
اسپانیا و هم ضربه طارمی  در بازی با پرتغال همه در دقایقی 
بود که بازی داشت تمام می شــد و تیم ایران هنوز امیدوار 
بود . آن صحنه جانانه در بازی با اسپانیا را به خاطر داشته 
باشید که رامین و بیرانوند و دیگران روی خط دروازه چگونه 
مقاومت کردند، این تیم از نظر روحی به درجه ای رســیده 

بود که باید . کی روش این تیم را شبیه خودش کرده بود. 
یادگاری های خود را از این جام می شمارم،   -3

اول بازی با اســپانیا را می توان تعمیــم داد به همه دقایق 
بازی در همه ســه بازی تیم ملی و همه دقایق قبل و بعد از 
بازی... مهندس  باتوجه به مصالحــی که در اختیار  دارد، 
بهترین طراحــی را می کنــد، این همه داســتان تیم ملی 
ایران در جام جهانی بود، یک مهندســی کامل. بیاییم در 
مورد مهندسی بیشتر فکر کنیم. جذاب است، مثال ما بتن 
داریم که  در فشار محکم است اما در کشش ضعیف است، 
می آییم آن را با میله گرد مســلح می کنیم، نتیجه می شود 
بتن آرمه یعنی چیزی که هم از بتن قوی تر اســت و هم از 
میله گرد. این اتفــاق در تیم ملی ایــران رخ داد . ما تیمی 
داشتیم که برآیند قدرت آن از برآیند قدرت  11 نفر آن به طور 

مجزا بیشتر بود، این یعنی یک کار مهندسی شده.... 
2- مصاحبه های تیم ملی پس از رسیدن به تهران را 
مرور می کردم. علیرضا بیرانوند می گوید از گرفتن پنالتی 
کریســتیانو هیچ احساســی ندارم چون باعــث هیچ چیز 
نمی شد. سامان قدوس می گوید: خوشحالی ندارد وقتی 
با یک گل فاصله صعــود نکردیم . خالصــه مصاحبه هر 
کسی را که می خوانید، متوجه می شوید بخشی از کارلوس 

1- مهندس اهل علم اســت، همه چیزش حساب و 
کتاب دارد. کار را به اما و اگر نمی ســپارد، مهندس سرش 
بــا احتماالت گــرم نمی شــود. او فکر می کنــد، طراحی 
می کند و بعد می ســازد. اگر در همه این ســال ها متوجه 
نشده ایم که کی روش مهندس فوتبال است، کافی است 
که همــان صحنه ورودی بازی ایران و اســپانیا را تماشــا 
کنید. دوربین که به ســمت باال می رود، ســاختار دفاعی 
تیم ملی ایران را نشان می دهد. همه چیز آن چنان در جای 
خود نشسته اند که انگار منظم ترین ســازه فوتبالی جهان 
طراحی شده اســت. بازیکنانی با سا ختاری پر از مثلث ها، 
مربع ها، ذوزنقه ها و.... مهاجمان اسپانیا وقتی این سازه 
طراحی شــده برای محافظت از تمــام فضاهای ممکن را 
دیدند، برگشــتند و توپ را به عقب برگرداندند، آن صحنه 

ورزش

چقدر تلخ، چقدر شیرین
کی روش تیمی شبیه خودش ساخته بود

افشین خماند

روزنامه نگار
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صحنه هایی که دوســت مــی دارم، آنهایی را کــه  ذخیره 
کرده ام به عنوان خاطره، همین 270 دقیقه، همین ســه 
بازی کلی صحنه خاطره انگیز دارد، مثال بوســه ســامان 
قدوس به  توپ یا وقتی بازیکن مراکشــی به خاطر گل به 
خودی زار می گریســت، بازیکنان ایرانی برای دلداری به 
کنار او رفتند یا همان الیی زدن به پیکه در بازی با اسپانیا، 
ستاره تیم بارســلونا که مغرورانه به اســتقبال وحید امیری 
آمده بــود، آنچنان بــد دریبل خــورد که تا مدت هــا از یاد 
 VAR نخواهد برد . گل ســعید عزت اللهی که اگر سیستم
نبود، حاال ما را به تســاوی به اسپانیا رســانده بود، از همه 
شاید مهم تر آن صحنه ای بود که علیرضا بیرانوند ثابت کرد 
که بی دلیل نبود که در یــک ویدئوی همراه با کری گفت: 
»چطوری کریس«... یکی از بزرگ ترین بازیکنان جهان 
که معموال پنالتی از دست نمی دهد، در مقابل بیرانوند یک 
بازنده بزرگ بود . توپ هایی که در هر سه مسابقه از دست 
دادیم هم شــد حسرت، توپ ســردار در بازی اول، شوت 
کریم در بازی دوم و تک به تک طارمی  در بازی ســوم هم 
از یادگاری این جام بود، اما شاید بزرگ ترین یادگاری این 
جام داشــتن تیمی بود که به معنای واقعی کلمه بود. تیم 
ما تیمی متحد  یکدســتی بود. کمتر کسی بود که دلش با 
تیم نباشــد. این تیمی بود که می خواست جایی در تاریخ 
داشته باشد و پیدا کرد. بهترین نتیجه ای ممکن را گرفت . 
ما تیمی داشتیم که ســتاره نداشت و ســتاره اش یک نام 

داشت: ایران 

پیشرفت کردیم
باید از فوتبال سنتی عبور کنیم

به نظرم تیم ملی فوتبال کشورمان نسبت به جام های 
جهانی قبلی هم نتایج بهتری گرفت و هم اینکه موفق شــد 
بازی بهتری ارائه دهد. بــا این حال نمی توانیم این واقعیت 
را نادیده بگیریم که تیم هایی مثل اسپانیا و پرتغال فوتبالی 
ارائه می دهند که از فوتبال ما به مراتب جلوتر است. خیلی 
زمان الزم داریــم تا بتوانیم به فوتبالی کــه امروز این تیم ها 
دارند برســیم. در واقع ما چند دهه اســت که نتوانســته ایم 
فوتبال مان را به توسعه برســانیم. موضوع دیگری که باید 
راجع به آن صحبت کنیم این اســت که آیا اسپانیا و پرتغال 
همین اندازه توانایی دارند که مقابل ایران نشان دادند؟ من 
این طور فکر نمی کنم. این تیم ها خود را برای یک تورنمنت 
آماده می کنند. می خواهند انرژی و تــوان خود را برای یک 
ماه بازی های فشــرده نگه دارند. بنابراین طبیعی است که 
در شروع بازی ها همه توان و انرژی خود را صرف نمی کنند. 
بنابراین کامال طبیعی است که به دنبال بردهای خفیف باشند. 
نتایجی نزدیک که آنها  را به هدف کوتاه مدت شان برساند. 
در این صــورت آنها  خود را مهیای مرحله ســختی می کنند 
که در آنجا باید همه توان و انرژی شــأن را نشــان دهند. در 
مرحله حذفی شما همه تیم های مدعی را متفاوت خواهید 
دید. آلمان و انگلیس و فرانسه و پرتغال و برزیل... همه این 
تیم ها در مرحله حذفی به شــدت زهردار خواهند بود. شما 
در مرحلــه گروهی دیدید که برخی تیم هــای بزرگ حتی در 
آستانه حذف شدن قرار داشتند. نمونه اش آلمان است. اگر 
تونی کروس در ثانیه های پایانی بازی با سوئد به داد ژرمن ها 
نمی رسید، قهرمان جهان حذف می شد. از طرفی دیگر اگر 
مسی و برخی بازیکنان دیگر به داد آرژانتین نمی رسیدند، این 
تیم هم در آستانه حذف قرار گرفته بود. بقیه تیم های مدعی 
قهرمانی جهان نیز همین  آهنگ کند و خسته کننده را داشتند. 
تنها روسیه بود که آن هم به دلیل میزبانی خیلی خوب بازی 
کرد.  امروز فوتبال دنیا به درستی به ما می گوید که در درون 
زمین تیم مهم تر است تا تک ستاره ها. کار گروهی مهم تر 
از کار انفرادی است. البته رونالدو در بازی با اسپانیا بی نظیر 
بود. او هت تریک کرد و تیمش را از باخت نجات داد. اما در 
بازی های بعدی به خصوص در بازی برابر ایران چیز خاصی از 
این بازیکن ندیدیم. اما در مورد فوتبال خودمان باید بگویم که 
به رغم اینکه بازی های خوبی داشتیم هنوز در بحث مالکیت 
توپ مشــکل داریم. نمی توانیم برای چند دقیقه بازی را در 
اختیار داشــته باشــیم و به یکدیگر پاس های دقیق و سالم 
برسانیم. استراتژی کی روش در این بازی ها  تراکم در دفاع 
و استفاده از ضدحمله بود ؛ تاکتیکی که سال هاست تیم ما 
را به عقب زمین رانده است. تیم ما خیلی کم پیش می آید که 
در فاز هجومی  اصرار بورزد. وقتی به حمله می رود که مجبور 
باشد و این اصال خوب نیســت که در یک بازی به رغم میل 
باطنی و سیاست کلی بازیمان در جریان بازی با قرار بگیریم. 
ما در بازی با پرتغال عملکرد درخشانی داشتیم. واقعا از لحاظ 
سرعت بازی و میزان دوندگی در شرایط خیلی خوبی بودیم. 
بعد از اینکه در دقیقــه ۹0 بازی پنالتی مــان را به گل تبدیل 
کردیم تازه متوجه شدیم که دروازه بزرگترین حریفان را هم 
می شــود باز کرد. بالفاصله بعد از گل تســاوی این فرصت 
را داشــتیم که گل پیروزی بخش مان را به ثمر برسانیم. اما 

نتوانستیم. چرا؟ دلیل آن هم روشن اســت. بازیکنان ما از 
سن پایین یاد نگرفته اند که بغل پا بزنند. بازیکنان ما از سن 
پایین برای چنین لحظه های ســختی  آموزش ندیده اند که 
توپ را در آن لحظات حساس چطور باید وارد دروازه حریف 
کنند. طارمی به نظــرم در این زمینه باید بیشــتر از اینها کار 
می کرد. باید یــاد می گرفت  موقعیت هایی هم هســت که 
داستانش فرق می کند. موقعیت هایی که می تواند تاریخ را 
برای فوتبال یک مملکت تغییر بدهد. اشــک هایی که این 
بازیکن بعد از بازی ریخت اگر چه ارزشــمند بود و او بهتر از 
هر کسی می دانســت که چه توپی را وارد دروازه نکرده اما با 
این حال همین مردم مهربان و با معرفت توقع ندارند که این 
فرصت ها در جام ملت های آســیا هم از دست برود. با همه 
اینها تیم کی روش خیلی زحمت کشــید و خیلی خوب بازی 
کرد. اما همین اختالف امتیاز اندک ما که اجازه نداد به دور 
بعدی رقابت ها برویم، بهترین نشانه است و به ما می گوید که 
ما باید بیش از اینها برنامه ریزی کنیم و به تیم های پایه مان بها 
بدهیم. ما با یک برد، یک باخت و یک مساوی از جام جهانی 
خداحافظی کردیم اما اگر بتوانیم از همین امروز برای ۴ سال 
دیگر برنامه ریزی کنیم شک نکنید که در دوره بعدی می توانیم 
با نتایج بهتر و عملکردی تحسین برانگیز به دور یک هشتم 
صعود کنیم. تیم ملــی در ایــن دوره از رقابت ها بازی های 
چشم نوازی را ارائه کرد. مردم از تیم ملی رضایت دارند. چون 
دیدند که این تیم با جان و دل بازی کرد اما متاسفانه نتوانست 
نتیجه الزم را کسب کند. با این حال نباید فراموش کنیم که ما 
به همراه ژاپنی ها برای فوتبال آسیا آبرو داری کردیم. هر چند 
گروه ما خیلی سخت بود. اما با این حال آنها در برنامه ریزی 
خیلی از ما جلوتر هستند و از نظر تاکتیکی با ما قابل مقایسه 
نیستند. ما هنوز هم فوتبال سنتی دفع توپ را در دستورکارمان 
قرار می دهیم. هنوز هم بازی مستقیم را در اولویت کارها قرار 
می دهیم. امروز در دنیا فوتبالی می بینیــم که مدافعان زیر 
توپ نمی زنند و دفع توپ هدفمند صورت می گیرد. مدافعان 
حال حاضر دنیا توپ را به هم تیمی شان می رسانند اما ما چه 
می کنیم؟ زیر توپ می زنیم. با همه اینها مــا در کار دفاعی 
مستحکم و منسجم عمل کردیم. در نتیجه باید عرض کنم که 
ما در دفاع خوب هستیم اما در کار هجومی  ضعف هایی داریم 
که باید برطرف کنیم. به خصوص در زدن ضربات نهایی باید 
بیشتر تمرین کنیم. تیمی که صرفا با تاکتیک دفاع- ضدحمله 
بازی می کند باالخره دچار مشکل خواهد شد. چون تیم های 
بزرگ دنیا حتی وقتــی حمله می کنند هم بــه راحتی برتری 
عددی شان را از دســت نمی دهند. موضوع دیگری که باید 
درباره تیم ملی بگویم این است که فوتبال ما به کی روش نیاز 
دارد. من همیشه درباره کیفیت فنی این مربی نظرم را به طور 
روشن مطرح کرده ام. کی روش از لحاظ فنی در سطح بسیار 
باالیی قرار دارد. از طرفی سال هاست که با تیم ملی فوتبال ما 
کار کرده است. بنابراین اگر بتوانیم این مربی را مجاب کنیم 
که با انتقادها به شکل بهتری برخورد کند، تمدید قرارداد او 
اتفاق خوبی است و به نظرم بهترین گزینه برای نشستن روی 
نیمکت تیم ملی در بازی های آسیایی همین کی روش است. 
البته این را فراموش نکنید که اگر کی روش را حفظ کردیم، 
باید امکاناتی را برای او فراهم کنیم کــه بتواند نتایج خوبی 
کسب کند. مدیران فوتبال ما باید از این مربی حمایت های 
الزم را به عمل آورند. امیدوارم تیم ملی فوتبال کشــورمان 
روند رو به جلوی خود را ادامه دهد و بتواند در جام ملت های 
آسیا نتایج خوبی کسب کند و به طلسم قهرمان نشدن ایران 

پایان دهد. 

یادداشت

مسعود اقبالی

مربی فوتبال
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چطوری کریس
علیرضا بیرانوند

آزمون سخت
سردار آزمون

ماجرا از یک کری خوانی شــروع شد. علیرضا بیرانوند 
بعد از همگروه شدن ایران با پرتغال در جام جهانی 2018 در 
ویدئویی کوتاه و به سبک تبلیغ فیلم »به وقت شام« خطاب به 
رونالدو، فوق ستاره فوتبال جهان گفت: »چطوری کریس؟«

همین ویدئوی کوتاه کافی بود تا کاربران فضای مجازی 
دو واکنش متفاوت نسبت به بیرانوند نشان دهند. عده ای از 
این حرکت او تمجید کردند و تاکید داشــتند او این قابلیت را 
دارد که بزرگترین مهاجمان دنیا را در امر گلزنی ناکام بگذارد 
و عده ای نیز این حرکت او را تقبیح می کردند و امیدوار بودند 
که این دروازه بان از رونالدو بیش از 5 گل نخورد. با این حال 

بیرانوند همچنان به کری خوانی علیه مدعیان ادامه داد.
او در دیدارهــای ایــران در جام جهانــی عملکــرد 
فوق العاده ای از خود نشان داد که اوج درخشش این دروازه بان 
به بازی ســوم ایران برمی گردد ؛ آنجا که علیرضا موفق شــد 
ضربه پنالتی رونالدو را مهار کند.  این نه فقط یک ضربه پنالتی 
ساده که یک قصه شبیه قصه های شاه پریان است. قصه ای 
از جنس قصه های شاهزاده و گدا، آرزوهای بزرگ و هزاران 
داســتان بزرگ دیگر که بر شــکوه و جالل انسانیت بنا شده 
اســت. داســتان های زیادی خوانده و دیده و شنیده ایم که 
دست سرنوشت یک قهرمان بزرگ که جایگاه تثبیت شده ای 
دارد را در شرایطی قرار می دهد که مجبور است برای حفظ آن یا 
دادنش به شخصی دیگر مبارزه کند. این شبیه داستان پنالتی 
تیم ملی پرتغال و مواجهه رونالدو و بیرانوند است. کریستیانو 
رونالدو در طول دوران حضورش در سطح اول فوتبال حرفه ای 
12۴ بار پشت ضربات پنالتی قرار گرفته و 10۴ ضربه را تبدیل 

قضاوت درباره ســردار آزمون کار دشــواری است. 
روزنامه پرتغالی »جوگو« پیش از شروع بازی ها نوشته بود 
حریفان ایران در گروه B باید مراقب مســی ایرانی باشند. 
همه چیز مهیا بود تا مهاجم جوان فوتبال ایران با درخشش 
خود در ســه دیدار مراکش، اســپانیا و پرتغال پاسخ خیلی 
از انتقادها را بدهد. اما ســردار آزمون در دو بازی نخســت 
مطابق انتظارها نبود و به همین دلیل در پایان بازی ایران 
برابر اســپانیا مورد انتقاد هواداران تیم ملــی قرار گرفت. 
ســردار آزمون در حالی مورد انتقاد قرار گرفت که در بازی 
برابر مراکش نیز یک فرصت مسلم گلزنی را از دست داده 
 و درباره اش گفته بود: یک لحظه ســمت دیگری را با زیر 
چشم نگاه کردم و توپ هم در حال رفتن بود؛ چمن نرم بود 
و توپ به این سمت و آن سمت می رفت که به یکباره دیدم 
توپ نیست و از زیر پایم خارج شده است. اما در شبکه های 
اجتماعی فشارها روی این بازیکن بیشتر شد. انتقادها تندتر 
از قبل مطرح می شد تا اینکه بغض سردار آزمون بعد از بازی 
با اسپانیا شکست: من خیلی گله دارم. مردم فکر می کنند 

من اصال تالش نمی کنم. 
مهاجم تیم ملــی بعد از چند دقیقه اشــک ریختن در 
شرایطی که قصد داشت محل نشســت خبری را ترک کند 
در پاسخ به این ســوال که چه کسی فکر می کند تو تالش 
نمی کنی، افزود: مردم. از من بی دلیــل انتقادات زیادی 
می شــود. آنها نمی دانند من چقدر تــالش می کنم. من و 
همه تیم به روسیه آمدیم که مردم را شاد کنیم و در مقدماتی 

به گل کرده است. او پنالتی های زیادی را به دروازه بان های 
بزرگ جهان زده و آنها را تبدیل به گل کرده است. آخرین آنها 
در بازی اول مرحله گروهی جام جهانی 2018 روسیه و بازی 
با اسپانیا بود که ضربه پنالتی اش را به تور دروازه داوید دخه آ 
دوخت. جیانلوئیجی بوفون، هوگــو لوریس، یان اوبالک، 
ویکتور والدز، کلودیو براوو، ینس لمان و رینا دروازه بان های 
سرشناسی هستند که رونالدو از روی نقطه پنالتی دروازه آنها را 
باز کرده است اما او هرگز نتوانست توپ را وارد دروازه بیرانوند 
کند. بیرانوند در مورد پنالتی کــه از رونالدو گرفت می گوید: 
پنالتی شرایط خاص خود را داشــت. رونالدو یکی از بهترین 
بازیکنان دنیاست و باعث افتخار است که پنالتی او را گرفتم 
و مردم ایران را شاد کردم و موفق شدم به تیمم کمکم کند. 
شــما دیدید بعد از پنالتی چقــدر ما موقعیت ایجــاد کردیم. 
می توانستیم به گل برسیم ولی حیف شد. تنها چندماه بعد از 
حاشــیه هایی که درباره رویارویی بیرانوند و رونالدو در فضای 
مجازی مطرح می شــد، بیرانوند توانســت به ستاره فضای 
مجازی تبدیل شود. تمام کسانی که زمانی در کانال هایشان 
ویدئوهای طنز از این حرف بیرانوند ساخته بودند حاال با ابراز 
شــرمندگی از این دروازه بان به انتشــار تصاویر بازی ایران و 
پرتغال پرداختند. رونالدو کمتر پیش می آید پنالتی هایش را گل 
نکند و او در برابر اسپانیا و داوید دخه آ درواز ه بان گرانقیمتش 
ضربه پنالتی را به گونه ای زد که دخــه آ حتی اگر به توپ هم 
می رسید نمی توانست آن را بگیرد اما بیرانوند این کار را کرد. 
رونالدو در حالی که مثل همیشــه با غرور زیادی پشت توپ 
قرار گرفته بود ضربه پنالتی را به سمت راست زد با این تفکر 

نیز تالش کردم تا مردم را شــاد کنم. مردم می خواهند من 
را بشــکنند. من آدم بازنده ای نیســتم و دلم به حال خودم 
می ســوزد. اگر مردم ناراضی باشــند، بعد از جام جهانی به 

تیم ملی نخواهم آمد. 
در بازی سوم نیز سردار آزمون موفق به گلزنی نشد تا 
شــرایط برای او به خوبی پیش نرود. هر چند در بازی سوم 
عملکرد سردار آزمون با دو دیدار نخست قابل مقایسه نبود 
و او در جریان بازی قرار داشــت. با همه وجود تالش کرد 
و نمره قبولی گرفت. ســردار آزمون، همــان مهاجمی  که 
رسانه های خارجی طی سه سال گذشته توجه خاصی به او 
نشان دادند، همان گلزنی که با پیراهن روستوف روسیه در 
لیگ قهرمانان اروپا تعریف و تمجیدها را برانگیخت، پسر 
ترکمن فوتبال ایران که به عنوان آخرین خط خورده ایران از 
حضور در جام جهانی 201۴ به عنوان پدیده جدید بازماند تا 
چند ماه بعد در جام ملت های آسیا 2015 استرالیا با گل های 
دیدنی اش استعداد خود را به رخ بکشد، در روسیه نتوانست 
آن طور که مــردم انتظار دارند عمــل کند اما بــا این حال 
موضوعی که اهمیت دارد این است که کارلوس کی روش 
به شــدت به این بازیکن اعتقاد دارد و در هر سه بازی ایران 
نیز از او به عنوان بازیکن ثابت استفاده کرد. سردار ایرانی ها 
تنها با 23 ســال ســن تا قبل از آغاز جام جهانی در 33 بازی 
ملی موفق به 23 بار گلزنی شده بود ؛ گل هایی یکی از یکی 
زیباتر و حســاس تر کــه اوج این گل ها در جــام ملت های 
آسیا اســترالیا و همین طور مقدماتی جام جهانی 2018 در 

که بیرانوند را فریب داده اســت اما دروازه بان تیم ملی برای 
اینکه تاریخ را به نفع خودش ورق بزند در کسری از ثانیه پنالتی 
بهترین بازیکن فوتبال جهان را گرفت تا تمام کســانی که با  
تردید به حضور او در جام جهانی نگاه می کردند و آنهایی که 
فکر می کردند برابر رونالدو تسلیم محض خواهد بود، دست به 
انتشار ویدئو ها و عکس های بیرانوند در فضای مجازی بزنند.

قاره کهن ثبت شــد. عملکردی که او را با القابی همچون 
مسی ایران، ابراهیموویچ و... مواجه کرد تا نگاه ها به این 
مهاجم و همین طور انتظارات به طور چشمگیری باال برود. 
باید دید این بازیکن آینده دار فوتبال ایران می تواند در جام 
ملت های آسیا انتقام خود را از دروازه های بازنشده حریفان 

بگیرد یا خیر. 
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تمدید با مرد شماره یک
کارلوس کی روش

افسوس بزرگ
مهدی طارمی

کارلوس کی روش که پیش از مسابقات جام جهانی از 
سوی برخی هواداران فوتبال ایران به نوعی طرد شده بود و 
به خصوص این مشکالت با برخی بیانیه ها و مصاحبه های 
تند او شــرایط خاصی را ایجاد کرده بود، در روســیه موفق 
شــد محبوبیت خود نزد هواداران ایرانی را بازســازی کند. 
کی روش در همه این ســال ها نشــان داده کــه برای هر 
بحرانی نقشه ای در سر دارد. او برای هر سه بازی تیم ملی 
نقشه ها و استراتژی های مشخصی داشت. تیمش بدون 
بازی های تدارکاتی قابل توجه، به روسیه رفت اما  او موفق 
شد تیمش را برای نمایشی خیره کننده مهیا کند. کی روش 
به خصوص در بازی ایران – پرتغال نشــان داد که چقدر به 
انجام اصول حرفه ای یک مربی پایبند اســت. آن طور که 
در نشست خبری پس از بازی تاکید کرد: »عادت کرده ام 
که یک ملت علیه من باشد اما  نمی توانم درباره اخراج نشدن 
رونالدو از بازی انتقاد نکنم.« با همه اینها کار فوتبال ایران 
با کی روش تمام نشــده اســت. تمدید قرارداد با کارلوس 
کی روش و آینده این سرمربی موفق روی نیمکت تیم ملی 
ایران یکی از مهم ترین سواالتی اســت که حاال در ذهن 
هواداران فوتبال با پایان جام جهانی برای تیم ملی شــکل 
گرفته اســت. محمدرضــا داورزنی، معــاون وزیر ورزش 
در اظهارنظر تازه خود درباره ادامــه حضور کی روش روی 
نیمکت تیم ملی گفته است: »طبق آخرین مذاکرات رئیس 
فدراسیون فوتبال آقای کی روش با فدراسیون توافق کردند 
تا پایان جام ملت های فوتبال آسیا سکان هدایت تیم ملی را 

برعهده داشته باشند.« 

مهدی طارمــی  بدون شــک یکــی از بهترین های 
تیم ملی ایران در جام جهانی بود. او در بازی برابر اسپانیا 
در پست وینگر سمت راست به بازی گرفته شد در حالی که 
تا به حال در این پست بازی نکرده بود اما با این حال یکی 

از بهترین بازیکنان زمین بود.
شــماره 17 تیم ملی در نیمه اول بازی با اســپانیا در 
سمت راست زمین، یک عنصر دفاعی موثر بود و از طرفی 
با توپ گیری های عالی از حریف بارها تیم ایران را از فشار 
خارج کرد و به سمت دروازه اســپانیا برد. طارمی  در بازی 
با اســپانیا نشــان داد که بی تردید یکی از با کیفیت ترین 
بازیکنان حال حاضر فوتبال آسیا  ســت. او کیفیت واقعی 
خودش را به فوتبال جهان نشــان داد و این را نیز بار دیگر 
ثابت کرد که توانش به مراتب باالتر از بازی کردن در لیگ 

ستارگان کشور قطر یا ریزه اسپور ترکیه است.
با این حال، طارمی  می توانست حداقل یک گل به 
تیم پرستاره اسپانیا زده و برای تیم ایران حداقل یک امتیاز 
باارزش را بگیرد اما توپ های او با بدشانسی تبدیل به گل 
نشد. او حتی روی گل ایران که توسط داور مردود اعالم 

کرد نقش داشت.
طارمی  در پایان بازی با اسپانیا و در حالی که بازیکنان 
برای ابراز احساسات به سمت تماشاگران رفته بودند اشک 
می ریخت، به سوی دیگر زمین می رفت. عکسی هم از او 
در حال تعویض لباس یا خوش و بش با ســتاره های رئال و 
بارسا منتشر نشد. شاید به این دلیل که او خوب می دانست 

به این ترتیب به نظر می رســد حضور کی روش روی 
نیمکــت تیم ملی در جــام ملت های آســیا قطعی باشــد و 
سرمربی تیم ملی بعد از بازگشت از روسیه و استراحتی کوتاه 
باید برنامه ریزی کامل برای حضور در جام ملت ها را نهایی و 
اجرا کند تا تیم ملی با فرمی  عالی برای پایان طلسم طوالنی 

دست پیدانکردن به این جام راهی امارات شود. 
کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران بعد 
از حذف تلخ از جام جهانی روسیه در جمع خبرنگاران ایرانی 
قرار گرفت و گفت: »تیم ما در این مسابقات شکست خورده 
نبود و به نظرم برد به دســت آوردیم. تمــام تالش ما برای 
کســب افتخار و غرور در صحنــه بین المللی برای کشــور 
ایران بود. بنده بعد از یک ســال تالش، کار مداوم و عدم 
آماده سازی درســت با یک رویا و آرزو در جام جهانی حاضر 
شــدم و به دنبال صعود از مرحله گروهی و حضور در مرحله 
حذفی مســابقات همراه با ایــران بودم. مــن از هواداران 
واقعی فوتبال ایران عذرخواهی می کنم و مسئولیت کامل 
این حذف را بر عهده می گیرم. هواداران فوتبال و مسئوالن 
کشور باید همه از بازیکنان بابت عملکرد خوب شان تشکر 
کنند. بچه های من با تمــام توان بازی کردند و توانســتند 

افتخار خوبی را کسب کنند.« 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان در خصوص 
ماندنــش در ایران نیز گفــت: »افتخار من این اســت که 
فدراسیون فوتبال به من پیشــنهاد شش ماهه داده است. 
این یک افتخار بزرگ برای من است. آرزوی من صعود به 
مرحله بعد بود حاال که این اتفاق نیفتاد باید فکر کنم. باید با 

که می توانست ستاره بزرگ آن بازی لقب بگیرد.
با همه اینها این جوان بوشهری به بازی سرنوشت ساز 
برابر پرتغال چشــم دوخته بود. دیداری که می توانست با 
گلزنی در آن خاطرات تلخ یک ســال گذشته را از ذهن ها 
پاک کند و به قهرمانی ملی تبدیل شــود. طارمی  در اواخر 
نیمــه اول تیم ملی روی ضدحمله ای حساب شــده دروازه 
پرتغال را تهدید کــرد که این حرکت البتــه در پاس نهایی 

خنثی شد.
 ا لبته مهــدی طارمی   در هر دو صحنــه در قاب ویژه 
آن قرار داشــت. وینگر چپ تیم ملی که در زمان حمالت 
به باکس محوطه جریمــه نفوذ می کرد، با پاس مناســبی 
که نصیبش شــده بــود  ترجیــح داد ســردار را در موقعیت 
بهتری ببیند که در هر دو صحنه این پاس تکمیل نشــد تا 
ایران در شــکل دادن ضربه نهایی ناکام بماند ؛ مساله ای 
که با اعتراض هــواداران نیز همراه بود چــون آنها اعتقاد 
 داشتند طارمی  خودش باید ضربه نهایی را به سمت دروازه 

می زد.
اما افسوس مهاجم ســختکوش در دقیقه ۹5 شکل 
گرفت آنجا که در موقعیت تک به تک ضربه اش را به زاویه 
موافق دروازه بان زد و تــوپ به کنــار دروازه برخورد کرد و 

راهی اوت شد. 
اگر ضربــه طارمی  وارد دروازه پرتغال می شــد بدون 
 تردید او در ردیف بازیکنان اســطوره ای فوتبال ایران قرار 
می گرفت اما شوت او تنها چند ســانتی متر تا تاریخ سازی 

ذهن خنک درباره ادامه همکاری ام با فوتبال ایران تصمیم 
بگیرم.« حاال کی روش دوباره به مرد محبوب فوتبال ایران 
تبدیل شده. او با تیم ملی عملکرد بســیار موفقی داشت و 
نشان داد که مرد شماره یک تیم ملی خود اوست، بنابراین 
حفظ این مربی در فوتبال ایران شــاید مهم ترین ماموریت 

فدراسیون فوتبال باشد. 

برای خودش و فوتبال ملی ایران فاصله داشــت. شــاید 
زمانی که مهدی طارمی  در پرسپولیس موقعیت های گلزنی 
را یکی پس از دیگری از دســت می داد بــه برطرف کردن 
ایــراد خــودش در زدن ضربــات آخر می پرداخــت، حاال 
سرنوشــت برای او و تیم ملی فوتبال ایــران طور دیگری 

رقم می خورد.
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جشن حسرت
چرا مردم با وجود حذف تیم ملی فوتبال خوشحالی کردند؟

من به تیم ملی طور دیگری نگاه می  کنم. طور دیگر 
یعنی اینکه دلم را تا ۴ سال دیگر به این خوش نمی کنم که 
وحید امیری توانســت به پیکه الیی بزند، بنابراین همه آن 
چیزی که از جام جهانی می  خواستیم به دست آمد. نه. من 
طور دیگری به تیم ملی نگاه می کنم و امیدوارم همه آنهایی 
که تیم ملی را واقعا دوست دارند درک کنند که ایران بسیار 
بهتر از اینهــا می  تواند در بازی های جهانی بدرخشــد. من 
واقعا منتظر بودم که عربستان بازی آخر خود را با برد پشت 
سر بگذارد چون اگر بازی آخرش را می  باخت البد ما بیشتر 
به خودمان مغرور می  شدیم و می  گفتیم که این ما بودیم که 
آبروی آســیا را حفظ کردیم. در حالی که ما صعود نکردیم. 
بله. ما به مدافع بارســلونا الیی زدیم امــا تیم مان به مرحله 
بعدی نرفت. ما دروازه پرتغال را باز کردیم اما آنها  به مرحله 
یک هشتم نهایی رفتند نه ما. ما به هیچ وجه نمی  خواهیم 
زحمات بازیکنان را کم ارزش جلوه بدهیم. اما یک بار برای 

همیشه بیاییم تعصبات بیخود را کنار بگذاریم. یک بار برای 
همیشه بیاییم ســهم مان را از فوتبال دنیا بگیریم. ما ملت 
عجیبی هستیم. این قدر در این فوتبال سطح انتظارات ما 
را پایین آورده اند که با یک الیی انداختن به بازیکن حریف 
انگار جام جهانی برایمان تمام شــده. درست مثل این طرز 
تفکر که بعضی ها در باشــگاه های استقالل و پرسپولیس 
دارند و پیــش خودشــان می  گویند اصال مهم نیســت که 
قهرمان نشویم، بلکه مساله مهم این است که بتوانیم دربی 
را با برد پشت سر بگذاریم. واقعا فوتبال ما یا بهتر بگویم فکر 
ما چرا باید تا این حد تنزل پیدا کند؟ مثل بچه های کوچه و 
خیابان شــده ایم که وقتی می  بازند تک  موقعیتی هایی که 
در بازی باخته داشــته اند را با آب و تــاب تعریف می  کنند و 
می  گویند دیدی من به فالنی یک الیی زدم. ما توانایی هایی 
بیش از اینها را داریم. حرف من این است. ما خیلی بیشتر 
از اینها قدرت داریم. فوتبال ما دســت فوتبالی ها نیست. 
خود فوتبالی ها زیاد شاخ و برگ را نمی  بینند. خود فوتبالی ها 
به ساقه و ریشه و خاک می  پردازند. خود فوتبالی ها به دنبال 
ساختن هســتند. به دنبال این می  گردند که درختی تنومند 
بســازند. چرا فکر می  کنیم تکلیف فوتبال مــا باید در یک 
برنامه تلویزیونی روشن شود. بعضی ها هم پایشان را روی 

پا می  اندازنــد و خطاب به عادل فردوســی پور می  گویند ما 
به این فوتبال نمره قبولــی می  دهیــم. در صورتی که اگر 
می  خواهید این فوتبال پیشــرفت کند باید حــرف ما را هم 
بشــنوید. حرف ما که می  گوییم نه. ما به این فوتبال نمره 
قبولــی نمی  دهیم  منتهــا من کــه فوتبالی نیســتم اگر در 
شــرایطی که می توانم نقدهایی هم به این فوتبال داشته 
باشــم چشــمم را به روی واقعیت ها ببنــدم در حقیقت برد 
کرده ام. چون چشــمم را بســته ام. به فوتبالی که عیب و 
ایرادهایی هم دارد نمره قبولــی داده ام و در نتیجه خودم و 
منافع خودم را بیمه کرده ام. چرا نمی  خواهیم واقعیت ها را 
ببینیم. یادمان رفته که مــا از زمانی که لیگ والیبال مان را 
جدی گرفتیم و به استعدادهای جوانمان در لیگ والیبال 
بها دادیم به سطح باالی جهانی رسیدیم. فوتبال در کشور 
ما هم  سن  و  ســال کشتی ماست. اما کشــتی ما کجاست و 
فوتبال مان کجا؟ ســوال اینجاســت که چگونه بازی های 
تیم ملی در جام جهانی به جشــن ملت تبدیل شد؟ چگونه 
شد که به دور بعدی نرفتیم اما مردم جشن گرفتند؟ اما من 
به محور این بحث سوال دیگری هم اضافه می  کنم. سوال 
من این اســت که واقعا مدیران فوتبال ایران فکر می  کنند 
مردم به خاطر عالقه شــان بــه تیم ملی بود کــه به خیابان 
آمدند و جشــن گرفتند؟ نه. مردم از مشــکالت اقتصادی 
به ســتوه آمده اند. آن قدر گرفتار مســائل و گرفتاری های 
روزمره شان هســتند که فقط به دنبال بهانه ای برای شادی 
 می  گشتند تا برای چند ساعت هم که شده به مشکالت شان

 فکر نکنند. 
ما در جام جهانی ۹8 هم آمریکا را شکست دادیم. در 
جام های قبلی هم همین وضعیت را داشتیم و نتوانستیم 
از مرحله گروهی صعــود کنیم. فرق تیم هــای بزرگ دنیا 
با ما این اســت که آنها  خودشــان را برای 20 بازی آماده 
می  کنند اما ما خودمان را برای 3 بازی آماده می  کنیم. من 
نمی  خواهم بگویم همه تقصیرها به گردن یک نفر است. 
من می  گویم چه زمانی قرار اســت سیســتم بیمار فوتبال 
ایران را اصالح کنیم. چرا گزارشــگر بــازی ایران -پرتغال 
باید بگوید به به بچه های ما توپ را از رونالدو گرفتند. مردم 
ما به هویتی فراتر از مرحله گروهی نیاز دارند. مردم ما مثل 
۴ سال پیش نیستند که از مســاوی برابر پرتغال خوشحال 
شــوند، بلکه این مردم حســرت می  خورند که چــرا بازی 
هجومی  مان و اعتماد به نفســی که در دقایق پایانی  بازی 

دیدیم زودتر حاصل نشد.
 مردم از این حســرت می  خورند که چرا تیم ایران در 
یک هشتم نهایی حاضر نیست. مردم ما جشن گرفتند چون 
تیم ملی در مقابل تیم های بزرگ نتایج قابل قبولی کســب 
کرد اما این بدین معنا نیست که سقف فوتبال ما همین است 
و بهترین کاری که می  توانستیم با فوتبال مان در دنیا انجام 
بدهیم همین بوده و غیر از این هم نمی  تواند باشد. سقف 
فوتبال ما را نباید چند نفر تعیین کنند. سقف فوتبال ما نباید 
این باشــد که یک الیی به پیکه بزنیم و یک نوک پا هم به 
رونالدو بزنیم و تمام. بعد هم همه مان جشن بگیریم. نه. ما 
باید به اندازه موفقیت مان خوشحال باشیم. اندازه های این 
رضایت مردمی   را بیش از اندازه واقعی اش نباید بزرگ کنیم. 
اگر مردم پایکوبــی می  کنند و بــه خیابان ها می  آیند 
دلیلش این است که این مردم اساسا عاشق شادی و نشاط 
هستند. همیشه دنبال بهانه ای برای شادبودن می  گردند. 
این مردم از سر دلتنگی بود که بیرون آمدند و جشن گرفتند 

نه از فرط خوشحالی.
 مردم دوست داشتند سه ساعت در خیابان همدیگر را 
در حال دیگری ببینند. من  تردید ندارم  روزی افرادی سکان 
هدایت فوتبال ما را به دست خواهند گرفت که سلیقه مردم را 
تغییر خواهند داد. درست مثل مهرجویی ها و کیارستمی  ها 
که سلیقه مردم را در سینما عوض کردند. ما جشن گرفتیم. 

اما جشن داریم تا....

بهمن فروتن

مربی فوتبال

یادداشت
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حق برابر 
منتقدان و 

حامیان کی روش

تیم ملی ایران نتوانســت به مرحله یک هشــتم 
نهایی جام جهانــی صعود کنــد اما بی تردیــد یکی از 
بهترین نمایش های خود در جام های جهانی را داشت. 
منتقدانی کــه به هیچ وجه حاضر نیســتند نقاط قوت 
کار کی روش در تیم ملی را ببینند تاکید می کنند ایران 
در بازی نخســت با گل بــه خودی حریف موفق شــد 
ســه امتیاز بازی را بگیرد و برنده از زمین بیرون بیاید 
اما هرگز به این نکته اشــاره نمی کنند کــه ایران برابر 
مراکش درســت همان طور بازی کرد که قهرمان قاره 
آفریقا انتظارش را نداشت. ایران بازی را اداره کرد و در 
دقایق پایانی آن قدر حریف را تحت فشــار قرار داد که 
مجبور به اشتباه شود. در بازی دوم نیز ایران عملکرد 
فوق العاده ای داشــت. وقتــی می گوییم ایــران باید 
در پس ذهن مان همه نداشــته هایمان را مرور کنیم ؛ 
دیــر تشکیل شــدن اردوی تیم ملی ، نبــود بازی های 
تدارکاتی بزرگ ، نداشــتن چمن مناسب برای تمرین 
و حتی نداشــتن پیراهن مناســب که برخــی از اینها 
حداقلی ترین چیزهایی اســت که تیم ملی یک کشور 
باید داشته باشد. در چنین شرایطی تیم ملی روبه روی 
اسپانیا قرار می گیرد؛ 
روبــه روی قهرمــان 
جهان. شانه به شانه 
می جنگد اما روی یک 
اشتباه فردی در دفع 
توپ گل می خوریم. 
بــازی ســوم. از بازی 
سوم می ترســیدیم. 
و  می ترســیدیم  هــم 
هــم امیــدوار بودیــم. 
نمایش خیره کننده برابر 
اســپانیا یخ مــان را آب 
کرده بود. می خواســتیم 
ماجراجویی مــان  بــه 
ادامــه دهیــم امــا بــرای 
جــام  در  ادامــه دادن 
۲۰۱۸ فوق ســتاره ای 
نداشتیم که یک سر 
گــردش مالی جام 
روســیه را تامین 
کنــد. بنابرایــن 
ی  ت ها ســو
داور بــازی بــا 
ن  یف مــا حر
نه تــر  نا با مهر
بــود. اعتــراض 

تلخ کند. به عقیده من امروز در فوتبال ایران منتقدان 
کی روش همان انــدازه حق دارند اظهارنظــر کنند که 
حامیان آقای کارلوس. مگر می شود درباره ایرادهای 
تیم ملی صحبت نکــرد ؟ مگر می شــود بپذیریم  که با 
این بازیکنان قطعا نمایشی بهتر از این میسر نخواهد 
بود ؟ کی روش یک مربی حرفه ای است. مربی بزرگی 
اســت. در جنگ های روانی استاد اســت. اما فوتبال 
ایران در حال حاضر از میان همــه توانمندی های این 
مربی پرتغالی، دانــش او را بیش از هــر زمان دیگری 
می خواهد نه بیانیه های  تندش را و نه دسته بندی های 
لجوجانه اش را. حاال که تیم ملی در جام جهانی نمایش 
خوبی داشته باید منتقدان کی روش را به گوشه رینگ 
ببریم و انتقام همه استرس ها و اضطراب های سه بازی 
سخت مان را از این منتقدان بگیریم؟ حاال که نمایش 
آبرومندانه ای داشته ایم باید منتظر بمانیم تا به محض 
شنیدن صدا یا نقدی مخالف همه چیز را به هم بریزیم 
و کمپین های مجازی راه بیندازیم؟ تیم ملی به همه ما 

تعلق دارد. حق نداریم درباره اش بی انصاف باشیم. 
حق نداریم درباره سرمربی با تجربه اش که بیرون 
از منطقه فنی ایستاده بود تا حق ایران را مقابل پرتغال 
بگیرد بی انصافی کنیم و زحمت هایش را نادیده بگیریم 
و البته حــق نداریم آن قدر به نمایــش آبرومندانه مان 
در جام جهانی خیره بمانیم که جام ملت های آســیا از 
برابرمان بگذرد ، تلخ  و بدون قهرمانی  با هزار افسوس. 
می خواهم بگویم باید یاد بگیریم که کجاها حق داریم 
و کجاها نه. تبریک به همه ملی پوشان. تبریک به ملت. 

تبریک به خاطر این همه غروری که نصیب مان شد. 

مهدی ربوشه

دبیر گروه ورزش

کی روش هم بــه جایی نرســید و ما حذف شــدیم اما 
چگونه حذف شــدیم؟ این ســوالی اســت کــه برخی 
منتقدان به هیچ وجــه عالقه ای ندارنــد آن را طرح یا 
به آن پاســخ بدهند. ما قهرمان اروپا را متوقف کردیم 
و ایــن اصال شــوخی نیســت. ایــن اتفاقی نیســت. 
خوش شانســی نیســت. کی روش که معتقــدم به او 
در برخی مــوارد نقدهایی جدی وارد اســت حاال تیمی 
ســاخته که می تواند شــخصیت تازه ای را بــه دنیای 
فوتبال مخابره کند. از قــرار معلوم بعضی ها فراموش 
کرده اند این همان تیمی اســت که کریس رونالدو در 
جام جهانی ۲۰۰۶ به خودش اجازه می داد در محوطه 
جریمه اش روپایی بزند و مدافعان ایران را به بازی که 
نه...  تمســخر بگیرد اما در تازه ترین رویارویی ایران 
با رونالدویــی که بی تردیــد اندازه هــای حرفه ای اش 
بســیار بزرگ تر از ۲۰۰۶ بود مدافعان ما این بازیکن را 
به ناکامی  مطلق کشاندند و دروازه بان ایران باعث شد 
تا دست های افسوس این بازیکن به نشانه تسلیم باال 
برود. مردم به خاطر این نمایش های غرورآمیز اســت 
که خوشحالند. برای مردم ما نتیجه بازی مهم است. 
همه شان دوســت داشتند تیم شــان را در یک هشتم 
نهایــی ببینند اما همین مــردم فوتبــال را خیلی خوب 
می فهمند. آنها  فاصله فوتبال ایران با تیم های مطرح 
جهان فوتبال را به خوبی درک می کنند و به همین دلیل 
از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی قدردانی می کنند. با این 
حال همین مردم عالقه مند نیستند که سرمربی تیم ملی 
بعد از نمایش های قابــل توجه ایران بــا دامن زدن به 
بحث هواداران واقعی و غیرواقعی تیم ملی کام همه را 
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

»رسانه ها این قدر چرت و پرت ننویسند.« این  واکنش دیروز معاون بازرگانی وزیر صنعت 
به خبرنگاری بود که از او درباره اقدامات معاونتش در حوزه تنظیم بازار پرسیده بود. آقای »حسن 
یونس سینکی« در واکنش به این سوال خبرنگار »تسنیم« که »مردم انتظار تنظیم بازار را دارند، 
برای پاسخگویی به این انتظارات چه اقداماتی را در دستورکار دارید؟« گفته است: »رسانه ها 
این قدر چرت وپرت نگویند تا ما حرف مان را بزنیم.« وقنی حسن روحانی رئیس جمهور آن گونه 
به رسانه ها حمله می کند دیگر از معاون وزیر هم این حرف ها هر چند زشت اما بعید نیست . باید 
مراقب باشیم، شاید با همین دست فرمان توهین ها به جایی برسد که به جای حرف ها باید سه 

نقطه گذاشت، راستی یک چیزی سرمشق بود؛ ادب مرد به از دولت او ست. 
حجت االســام علی ابراهیمی پور، امام جمعه آبــادان پس از خطبه هــای نماز جمعه 
شهرستان به دلیل فشــار ناشــی از مشــکات اخیر آبادان دچار عارضه قلبی و به بیمارستان 
اعزام شــد. او در خطبه های نماز جمعه تاکید بسیاری بر حل ســریع مشکات شهر آبادان از 
جمله آب آشــامیدنی داشــت . امام جمعه آبادان در صحبت های خود با حالتی گایه مندانه 
از مســئوالن و دلســوزان نســبت به اوضاع شهرســتان، از مردم عذرخواهی کــرد و گفت: 
 »قدردان صبر و نجابت مردم هستم و از همه مردم به خاطر سختی هایی که می کشند پوزش 

می طلبم.«
در حاشیه دیدار ایران و اســپانیا، اتفاق عجیبی رخ داد که بازتاب زیادی در رسانه های 
جهان داشــت. داور اروگوئه ای ایــن دیدار در برخورد بــا بازیکنان تیم ایــران رفتار عجیب و 
تبعیض آمیزی از خود نشان داد. این موضوع حتی مورد اعتراض کارلوس کی روش سرمربی 
تیم ملی هم قرار گرفت: » او وقتی با اسپانیایی ها برخورد داشت یک مدل دیگر بود؛ با محبت 
و متاثر از رفتار آنها  و وقتی با بازیکنان ما صحبت می کرد برخورد بســیار تند و خشن و غیرقابل 

قبول داشت.«

دیوید لینچ، کارگردان مشهور آمریکایی می گوید دونالد  ترامپ از این نظر خوب بوده که تمام 
نقصان های سیستم سیاسی  ایاالت متحده را به نمایش گذاشته است:  »ا ین افراد به ظاهر رهبر 
نمی توانند کشور را جلو ببرند، نمی توانند هیچ کاری انجام بدهند. آنها  درست مانند تعدادی کودک 
هستند و رفتارهای  ترامپ تمام این چیزها را نشان داده است.« محسن ولیئی، مدیرکل کمیته 
امداد استان تهران از رشد ۲۷ درصدی فطریه و کفاره در ماه مبارک امسال خبر داد و گفت: »طی 
سه ماه اول سال مردم تهران بیش از ۱۰ میلیارد صدقه پرداخت کردند. سه میلیارد و ۱۳۷ میلیون 
تومان میزان فطریه و کفارات جمع آوری شده امسال است در حالی که سال گذشته دو میلیارد و 
۴۶۸ میلیون تومان جمع آوری شده بود و نشان دهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته بود. 
همچنین با راه اندازی سایت حامی  آرزوها برای اولین بار در کشور توانستیم از میان ۲۵۰۰ آرزو، 
۱۲۲۱ آرزو را با هزینه ۴۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برآورده کنیم. همچنین این سایت در طول 
سال فعال است و خیرین می توانند با ورود به سایت حامی  آرزوها اقدامات خیر خود را در جهت 
برآورده شدن آرزوی کودکان نیازمند انجام دهند.«  بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، پیک مصرف برق در روز شنبه )۲ تیرماه(، ۵۱ هزار و ۲۷۲ مگاوات گزارش شد که این رقم 
در سال گذشته در همین زمان برابر با ۴۳ هزار و ۶۳۱ مگاوات ثبت شده است. برآورد می شود که به 
علت اولین روز هفته و آغاز به کار اداره ها، در مصرف برق افزایش داشتیم و مجددا پیک مصرفی 
از مرز ۵۱ هزار مگاوات عبور کرد.  عکس روز به یک کار خوب در گیان برمی گردد. با مشارکت 
امور زندان های شهرستان بندرانزلی  به مناسبت هفته قوه قضاییه بخشی از تاالب بین المللی انزلی 

توسط زندانیان از وجود زباله پاکسازی شد. 

علیرضا بیرانوند توپ را در دست گرفت و آن چنان محکم آغوشش را برای آن تنگ کرد 
که انگار داشت همه سختی ها، همه زندگی اش را با آن در این چند ثانیه مرور  می کرد، درست 
از لحظه ای که قرعه کشی جام جهانی انجام شده بود تا همین شب بازی با پرتغال، علیرضا با 
این سوال مواجه بود که با کریستیانو رونالدو چه کار خواهد کرد، او حتی برای اینکه نشان دهد 
از رونالدو نمی ترسد و برای مواجهه با او آماده است، حاضر شد در یک ویدئو بپرسد: »چطوری 
کریس؟« اما هیچ کس باور نمی کرد که می تواند ســتاره بازی نه کریستیانو رونالدو که همین 
علیرضا بیرانوند باشد، وقتی که کریس پشــت ضربه پنالتی ایستاد، باز هم کسی صورت پر از 

اعتماد به نفس علیرضا را باور نمی کرد.
 اما خودش باور داشــت که می تواند و توانست، بعله او توانســت، او پنالتی کریستیانو 
رونالدو را مهار کرد، پنالتی کســی که آن قدر خــوب پنالتی می زند که منتقدانــش او را پنالدو 
صدا می کنند، آن شــب، شــب علیرضا بود، علیرضا حاال بهترین دروازه بان  ما در همه ادوار 
جام جهانی اســت؛ دروازه بانی که عملکردش هــم از نام های بزرگ و دوست داشــتنی مثل 
ناصر حجــازی و احمد رضا عابــدزاده بهتر بــود و هــم از جو ان های پراســتعدادی مثل نیما 
نکیســا و علیرضا حقیقی... علیرضا بیرانوند در آن شــب مــزد همه روزهای تلخ گذشــته را 
گرفت، او اســتعدادی بود که با یک ســاک ورزشــی از شهرشــان آمد به تهران، شاید راننده 
آن اتوبوســی کــه علیرضا را بــه تهــران رســاند، صاحــب آن کارواش  یا آن اغذیه فروشــی 
 نمی دانست این پسر بلند باال و با اعتماد به نفس، شــبی همه ایران را خوشحال خواهد کرد، 

همه ایران را. 

روزانهها
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سه شنبه 

این هشدار را جدی بگیریم؛ بانک مرکزی نرخ تورم مناطق شهری کشور در خرداد امسال را ۴/9 درصد اعام کرد. براین اساس 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۳9۵ در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳9۷ نسبت 
به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳9۶ معادل ۴/9 درصد است. شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 
خردادماه ۱۳9۷ به عدد ۱۲۲ / ۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در خردادماه ۱۳9۷ نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل۷/۱۳ درصد افزایش داشته است. باوجودی که در سومین ماه سال جاری همچنان نرخ تورم تک رقمی  باقی 
مانده است، ولی میزان رشد شاخص نسبت به ماه قبل و نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه درخصوص باقی ماندن 
نرخ تورم تک رقمی  هشدار می دهد. یعنی داریم به جایی می رسیم که تورم خودش را جدی تر نشان می دهد.  مراسم گرامیداشت سردار 
شهید شاهرخ دایی پور از فرماندهان شهید مدافع حرم در مسجد پیامبر اکرم)ص( شهرک شهید محاتی تهران برگزار شد. حاج قاسم 
سلیمانی یکی از حاضران در این مراسم بود. سردار شاهرخ دایی پور از فرماندهان ایرانی حاضر در سوریه در جریان مقابله با باقیمانده 
اشرار گروه تروریستی داعش در شهر  بوکمال به شهادت رسید. وی پانزدهمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است .  یک خبر هم 
از اجرای تئاترهای کاسیک داشته باشید؛ مریم کاظمی  بازیگر و کارگردان تئاتر از روز ۲۱ تیر سال جاری نمایش »خسیس« نوشته 
مولیر را در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می برد . این در حالی است که بعد از گذشت حدود ۲۰ اجرا از نمایش یادشده ، 
نمایش »رویای شب نیمه تابستان« نوشته ویلیام شکسپیر به صورت یک روز در میان همراه با نمایش »خسیس« در تاالر اصلی میزبان 

عاقه مندان تئاتر خواهد بود. این دو متن از دو نمایشنامه نویس مطرح می تواند برای عاقه مندان جذاب باشد.

چهارشنبه

عملکرد خیره کننده ملی پوشــان ایران در گروه مرگ جام جهانــی ۲۰۱۸ با وجود اینکه منجر به صعود تیم ملی نشــد، اما 
انتظارات فوتبال دوستان را به صورت کامل برآورده کرد. حضور پرشور بامدادی بیش از ۴ هزار نفر در ورودی فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( این موضوع را به اثبات رساند که همه طرفداران در ایران از عملکرد تیم ملی رضایت دارند. حضوری که باعث 
شد تا شبی فراموش نشدنی رقم بخورد چون ستاره های تیم ملی با اســتقبالی تاریخی و باورنکردنی همچون قهرمان به ایران 
بازگشتند. فرودگاه هم این روز را فراموش نخواهد کرد ؛ روزی که آن همه جمعیت آمده بودند تا تشکر کنند.  یک خبر بد جهانی 
این است که نتایج یک مطالعه ماهواره ای بین المللی حاکی از آن است که جهان در سال ۲۰۱۷ هر ثانیه منطقه ای جنگلی به 
بزرگی یک زمین فوتبال را از دست داده و در مدت یک سال منطقه ای از پوشش جنگلی به وسعت کل کشور ایتالیا از بین رفته 
است. میزان تخریب درختان که بیشتر آن غیر قانونی انجام می شــود، تهدید بزرگی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی  و کاهش 
جهانی حیات وحش به حساب می آید. میزان از بین رفتن جنگل ها در سال ۲۰۱۷ میادی 9۴. ۴ میلیون هکتار بوده که از زمان 
شروع کنترل ها از سال ۲۰۰۱ تاکنون دومین رتبه باال را داشته است.  مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور از وقوع یک 
تصادف در چالوس خبر داد و گفت: بر اثر حادثه برخورد دو موتورسیکلت در یکی از سواحل تفریحی چالوس ۲ نفر مصدوم شدند. 
یکی از مصدومان این حادثه مهدی فخیم زاده، کارگردان و بازیگر ۷۶ ساله سینما و تلویزیون است که از ناحیه سر و گردن و زیر 
چانه دچار  تروما شده است. هر دو مصدوم به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شده اند و خوشبختانه مشکل جدی ندارند؛ اما 

فخیم زاده به دلیل کاهش هوشیاری فعا در بخش مراقبت های ویژه بستری است.«

پیام رهبری به تیم ملی فوتبال

واکنش والیتی به درخشش بیرانوند

حجاب قابل تحسین از نگاه ضرغامی

وقتی رامبد کی روش می شود

واکنش جواد رضویان به بحران خوزستان

آنالین
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آقای اخالق در خانواده 

سکوالریسم نسنجیده 

چهره اش را قدیمی ترهــا خوب تر به یــاد دارند. 
روحانی خوش چهره ای با عمامه سیاه و محاسن  سفید 
کــه روزگاری یکــی از شناخته شــده ترین چهره های 
تلویزیون بود. حجت االسالم »سید علی اکبر حسینی« 
را اما نسل های بعد از دهه  70 شاید اصال نمی شناختند. 
 استاد اخالقی که مردم او را با برنامه تلویزیونی »اخالق 
در خانواده« می شناختند، هفته گذشته در 79 سالگی 
به علت عارضه قلبی در بیمارستان مهر دار فانی را وداع 
گفت. وی که زاده 1318 تهران بود، پس از تحصیالت 
مقدماتــی وارد حوزه هــای علمیــه تهران و قم شــد و 
دروس اصول و فقه را فرا گرفت و پس از اتمام دروس 
خارج فقه و اصول از مراجع  تراز اول قم و تهران کسب 
اجتهاد کرد. حجت االسالم حسینی، همزمان با قیام 
15 خرداد 1342 بــه رهبری امام خمینــی)ره( به صف 

انقالبیون پیوست و در کسوت معلمی  به مبارزه با رژیم 
پهلوی روی آورد. برخی اساتید ایشان عبارت بودند از  
سیدمحمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، 
سیدمحمد حسین حسینی طهرانی، صاحب کتاب های 
معادشناســی و امام شناســی، سیدمحمدحســین 
بهشــتی، آیات عظام جوادی آملی، جعفر ســبحانی، 

خوشوقت و. . . . 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
دوره های چهارم و پنجم، مدیریت کل آموزش و پرورش 
استان تهران، ریاست کمیســیون آموزش و پرورش 
مجلس، عضویت در شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
و اســتاد حوزه و دانشــگاه از دیگر مســئولیت های آن 
مرحوم بوده است. مردم این روحانی را با نام »حسینی 
اخالق در خانواده« می شــناختند؛ چرا کــه وی در دهه 

60 مجری برنامه پرطرفداری بود که از شبکه یک صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی پخش می شد و به مسائل 
و مشکالت خانوده ها می پرداخت. او در این سال های 
آخر در خیابان شهید فیاض بخش و محله »ایران« بود 
که سال ها در »مسجد فائق« به نماز جماعت می ایستاد، 
همان جایــی که پیکــر او را کنار پنج شــهید گمنام این 
مســجد به خاک ســپردند تا خانه آخرت امام جماعت 
محبــوب محله هــم در همان مســجد باشــد. مرحوم 
حسینی همچنین از نظر اخالق، تعلیم و تربیت و عمل 
به آنها  زبانزد خاص و عام بود. مراسم تشییع و تدفین 
پیکر مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر 
موسوی حسینی، استاد »اخالق در خانواده« از مسجد 
فائق واقع در خیابان 17 شهریور با حضور جمع کثیری 
از مردم به سمت حرم عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد. 

نشســت »نقش گفت وگوی میان دینــی در جهان 
امروز« با سخنرانی پروفسور »هانس کریستین گونتر«، 
استاد دانشــگاه فرایبورگ آلمان، دیروز در سالن اندیشه 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
گونتــر در ابتدای ســخنانش بر امــکان و ضرورت 
گفت وگو میان ادیان تأکید کرد و گفت: »در جهان امروز 
نه تنها مســأله تعدد و تفاوت دولت ها مطرح شــده، بلکه 
باوجــود جریان های اصلــی مهاجرت جوامــع چنددینی 
افزایــش یافته اند اما نکته ای که به نظــر من مورد غفلت 
قرار گرفته، این اســت که دولت های زیادی وجود دارند 
که بیشترشان هم فرهنگ اروپایی دارند و خود را سکوالر 
)به معنی بی طــرف( تعریف می کنند البته معلوم نیســت 
که چقدر بر این ادعا پایدارند. امروزه در جهان کشــوری 
مثل ژاپن را داریم کــه اکثریت آن ملحد هســتند  یا مثا  
چین که خود را نماینده ایدئولوژی می داند که وابســتگی 
به دین را انکار و از حکومت ملحد دفاع می کند. بنابراین 
نه تنها دیالوگ میان ادیان الزم اســت، بلکه الزم اســت 
 دیالــوگ میان دیــن و الحــاد و دین و سکوالریســم هم 

مطرح شود.
گونتــر بــا مطرح کــردن موضــوع گفت وگــوی 
میان ملحــدان و دینداران گفــت: در جامعــه امروزی، 
جمعیت های کثیری غیرانسانی و غیرمنسجم هستند که 
به الحاد خود اعتراف می کنند. آ نها چهار دســته هستند ؛ 
دسته اول صراحتا اعام می کنند که ملحدند. دسته دوم 

با شک اعام می کنند که ملحدند. دسته سوم وابستگی 
به دین را تصدیق می کنند ولــی به آن تعهد عملی ندارند. 
دســته چهارم هم به قدرت واالیی اعتقــاد دارند که دین 
نیست. امروزه دولت های غربی خود را سکوالر و الئیک 
خطاب می کنند اگرچه به نظر من خودفریبی بیش نیست 
چراکه دولت های غربی هنوز هم از امتیاز باالی مسیحیت 
برخوردارند و کلیساها تأثیر قدرتمندی در دولت ها دارند. 
سکوالریسم به ظاهر نسنجیده مدت هاست که جای شبکه 

دین های جدید را گرفته است.
 اینک سکوالریســت ها نیروهای محرک در جوامع 
غربی هستند و از گفت وگو با ادیان دیگر امتناع می کنند و 
مردم زیادی هم با خود همراه و درنهایت آسیب بزرگی به 

جهان وارد می کنند.
 او یکــی از دالیل موفقیت های سکوالریســت ها را 
شکاف میان افراد واقعا مذهبی با افرادی که دین خود را 
از دست داده اند، دانســت و گفت: گفت وگو با متعصبان 
بی فایده اســت و اگر ما خواهان جامعه ای با همزیســتی 
مســالمت آمیز هســتیم باید افراد کثیری از بی دین ها در 
گفت وگوی ادیان شــرکت کننــد اما در اینجا این ســوال 
مطرح اســت که آیا افراد غیرمذهبی به گفت و گوی دینی 
مایلند و آیا اساســا این گفت و گو امکان پذیر است؟ چون 
دیالوگ وقتی معنی دارد که تمایل و احســاس مشــترک 
وجود داشته باشــد. قبًا اشــاره کردم که نقطه مشترک 
ادیان چیزی است که فراســوی قلمرو بشری باشد و حاال 

حجت االسالم حسینی در گذشت

»درگذشــت عالم پرهیزگار و معّلم اخالق جناب حجت االسالم آقای حاج ســید علی اکبر حسینی موسوی 
رحمةالله علیه را به خاندان گرامی  و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان و نیز به شــاگردان و ارادتمندان ایشــان 
تســلیت عرض می کنم.  خدمات ارزنده این روحانی با اخالص و پر تالش چه در آموزش های ســودمند در رسانه 
ملی و چه در مجلس شورای اسالمی و چه در محیط مســجد و محراب، معّرف چهره نورانی یک عالِم خدمتگزار 
و باابتکار اســت.  از خداوند متعال علّو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و اجر برای 

بازماندگانشان مسألت می کنم.« 
سید علی خامنه ای

استاد دانشگاه فرایبورگ در نشست »نقش گفت وگوی میان دینی در جهان امروز«

چطور فردی که به چنین چیــزی اعتقاد ندارد می تواند به 
گفت وگو راجع به آن عاقه مند شــود؟ گونتر در جواب به 
ســو ال باال گفت: »ویژگی اساسی انســان این است که 
انســان ها رابطه با فردیت و هســتی خود دارند.  بنابراین 
انسان وقتی هستی خود را می بیند حیات خود را به صورت 
کل محدود درک می کند و حاال پرسش اساسی این است 
که انسان چگونه می خواهد هستی خود را به عنوان یک 
کل در مقابل یــک کِل کیهانی حفظ کند. این پرسشــی 
است که اال ن گریزی نیست و حتی ملحدان نمی توانند از 
 آن فرار کنند. ملحد در پاسخ به این پرسش، خدا را تجربه 

می کند.
 او خــدا را به عنوان چیــزی که نمی توانــد پیدا کند 
تجربه می کند. او خدا را در غیبتش تجربه می کند و اینجا 
همان جایی است که فرد مذهبی و غیرمذهبی همدیگر را 

ماقات می کنند و از آن گریزی هم نیست.«
 او در پایان الزامات دیگــری از گفت وگوی ادیان را 
متذکر شد و این طور نتیجه گیری کرد: »برای هر دو گروه 
مؤمن و ملحد ضروری اســت که بفهمند خدا یک پرسش 

است تا یک پاسخ.
 خداوند در درد و رنج بشــر با او سخن می گوید و رنج 
اجتناب ناپذیر اســت. رنج مهم ترین نشــانه نقص ماست 
و در رنج است که ما پرســش چرا را می پرسیم. چون فکر 
می کنیم نباید وجود داشته باشد و نمی توانیم هم وجود آن 
را بفهمیم. در رنج، ما خدا را تجربه می کنیم و درعین حال 
که احساس می کنیم هیچ چیزی معنا ندارد حضور نیروی 
شــفابخش خدا را احســاس می کنیم. هر انسانی متوجه 
حضور خدا می شــود و این موضوع همه ما را در برابر خدا 
وحدت می بخشــد. اینکه هرکــدام از مــا در تنهایی مان 
چگونه با خدا مواجه شــویم به ما بســتگی ندارد، بلکه به 

خدا بستگی دارد.«

حوزهودانشگاه
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میدان
دست عقاب 

فاجعه بعد از 80 سال 

وقتی قرعه کشی انجام شد بسیاری معتقد بودند آلمان 
خوش شــانس بوده و در گروه راحت تری نســبت به رقبای 
بزرگ مانند برزیل، اسپانیا و آرژانتین قرار گرفته است. اما 
از همان دیدار برابر مکزیک مشخص بود که تیم یواخیم 
لوو به صابت سال های گذشته نیست و شکست در اولین 
دیدار کار آنها را برای صعود دشــوار کــرد. تیم ملی آلمان 
که موفق شده بود قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را 
جشن بگیرد، امسال شروع ناامید کننده ای با شکست یک 
بر صفر مقابل مکزیک داشت ولی در دیدار اخیرش توانست 
با گل دقایق پایانی تونی کروس از تساوی نجات پیدا کند 
و به پیروزی برسد، اما آنها  که به مصاف کره جنوبی رفتند، 
امید بسیاری داشتند تا بتوانند این تیم آسیایی را حداقل با 
تفاضل دو گل شکســت دهند و بدون توجه به نتیجه بازی 
همزمان مکزیک و ســوئد، راهی مرحله یک هشتم نهایی 
شــوند، اما بدترین پایان ممکن برای آنها رقــم خورد. دو 

گل در دقایق تلف شــده نیمه دوم توســط کیم یونگ وون 
و سون هئونگ مین  بزرگترین شگفتی جام جهانی ۲۰۱۸ 
را با پیــروزی ۲ بر صفــر کره جنوبی مقابل آلمــان و حذف 
مانشافت ها از این رقابت ها  رقم زد. جهانی ۱9۳۸، آخرین 
دوره ای بود که مانشافت در مرحله گروهی حذف شده بود 
و از جام ۱9۵۴ آنها همیشــه حداقل در جمع ۸ تیم حضور 
داشــتند اما امروز آنها بعد از ۸۰ ســال در مرحله گروهی با 
جام جهانی خداحافظــی کردند. یوواخیم لــوو در این باره  
گفت: »ناامیــدی بزرگی برای تیم ملی آلمــان رقم خورد. 
ســکوتی مرگبار در رختکن حاکم اســت و هیچ کس توان 
صحبت کردن در مورد هیچ چیــز را ندارد. این اتفاق باعث 
ناامیدی زیادی شد و من در حال حاضر هیچ توضیحی در 
این خصوص ندارم. مقابل کره جنوبی کاس همیشگی و 
سادگی سبک مان را کم داشتیم؛ همچنین پویایی و آرامش 
الزم برای به ثمر رساندن موقعیت ها را نداشتیم، پس اساسا 

نترســید« نام گذاری شــده و ادی راما، نخست وزیر آلبانی 
از مردم کشــورش خواســته برای پرداخت آنچه »جریمه 
مسخره فیفا« نامیده شــده به صورت نمادین در پرداخت 
جریمه ســهیم باشــند؛ جریمه ای که گرانیت ژاکا و ژردان 
شــکیری از طرف فیفا ملزم به پرداخت آن شده اند. ریون 
ولیاج، شــهردار پایتخت آلبانی، تیرانا، هــم در تو ئیتی به 
انتقاد از تصمیم فیفا پرداخته و نوشته: »نماد عقاب، مثل 
دست دادن یا عامت موفقیت، برای آلبانیایی ها نمادی از 
شادی است. نشــان دادن این نماد یعنی ما مردم سرزمین 
عقاب ها هستیم.« با اینکه ژاکا و شــکیری برای تیم  ملی 
ســوئیس بازی می کنند، میلیون ها آلبانیایــی پیروزی ۲ بر 
یک سوئیس در مقابل صربستان را چنان جشن گرفتند که 
گویی پیروزی از آن کشور خودشان بوده. برای اینکه همه 
بتوانند بازی را تماشــا کنند، پرده های بزرگی در میدان ها و 
خیابان های آلبانی نصب شــده بود و جوی بسیار پرشور در 

سراسر کشور به وجود آمده بود. 

بازیکن ۷۶۳۲ یورو جریمه شدند. ضمن اینکه جریمه ۳۸۱۶ 
یورویی نیز برای لیشاشتاینر به دلیل ژست ناشایست درون 
زمین در نظر گرفته شده است. اما حتی این جریمه نقدی 

هم داستان جالبی پیدا کرد. 
نخســت وزیر آلبانی با افتتاح یک حساب بانکی ویژه 
از مردم کشورش خواسته با واریز کمک های نمادین خود 
به این حســاب، در پرداخت جریمه دو بازیکــن آلبانی تبار 
تیم ملی ســوئیس که از طرف فیفــا جریمه  شــده بودند، 
سهیم شوند. حساب ویژه آقای نخســت وزیر، »از عقاب 

آنها که گل زدند، هر دویشــان یک حرکت خاص را 
انجام دادند، انگشتان خود را به گونه ای در هم فرو کردند 
که انگار عقابی دو ســر را به نمایش می گذارند، عقابی که 
اگر به عقب برگردیم، آن را روی ارتش آزاد کوزوو می بینم 
و اکنون هم روی پرچم آلبانــی.  اکثریت آلبانیایی تبارهای 
کوزوو در سال ۲۰۰۸ اعام استقال کردند  اما صربستان 

هرگز این استقال را به رسمیت نشناخته است. 
از همان زمانی که قرعه کشــی جام جهانی نشان داد 
که دو تیم سوئیس و صربستان با هم همگروه هستند یک 
موضوع خودش را نشان داد و آن هم همین مساله حضور 
پناهنده هــای آلبانیایی کوزوویی در ترکیب ســوئیس بود. 
ژردان شکیری، والون بهرامی  و گرانیت ژاکا، سه بازیکن 
سوئیس متولد کوزوو هستند که به تازگی اعام استقال 
کرده و رابطه تیره ای با صربستان دارد... والدین بهرامی 
 پیش از مهاجرت به سوئیس شغل شان را با فشار حکومت 
وقت بلگراد از دســت دادند. خانواده ژاکا هم بعد از تجزیه 
یوگســاوی مجبور به مهاجرت شــدند. پدر گرانیت ژاکا، 
بازیکن تیم سوئیس، به مدت سه سال ونیم در یوگساوی 
زندانی سیاسی بود و ژردان شکیری، دیگر بازیکن این تیم 
قبل از آنکه در دوران کودکی به ســوئیس مهاجرت کند در 
یوگساوی به دنیا آمد. شکیری تنها یک سال داشت که با 

خانواده اش به کشور سوئیس رفت. 
شکیری و ژاکادو بازیکن آلبانیایی کوزوویی تیم ملی 
سوئیس، در جریان دیدار مقابل صربستان موفق به گلزنی 
شــدند و هر دو خوشحالی مشــابهی پس از گل به نمایش 
گذاشتند. آنها  دست هایشان را به شــکل عقاب درآوردند 
که یکی از نشانه های پرچم آلبانی است و با این موضوع، 
به شدت باعث عصبانیت صرب ها شدند. به همین دلیل فیفا 
تحقیقاتی را در این زمینه ترتیب داد و در نهایت به این نتیجه 
رسید که جریمه محرومیت برای آنها  در نظر نگیرد. هر دو 

سیاسی ترین شادی گل جام جهانی

آلمان از جام جهانی حذف شد 

شایسته حذف از جام جهانی بودیم؛ االن نمی توانم در مورد 
صحنه گل اول کــره اظهارنظر کنم ولی فکــر می کنم آن 

صحنه نباید گل اعام می شد...«
این نتیجه فاجعه بار برای تیم ملی آلمان این احتمال 
را داد که شــاید یواخیــم لــوو بافاصله از ســرمربیگری 
مانشافت ها اخراج شود ولی دقایقی بعد از شکست آلمان 
برابر کره جنوبی، رینهارد گریندل، رئیس فدراسیون فوتبال 
آلمان در مصاحبه ای با دیلی اســتار این موضوع را رد کرد. 
رئیس فدراســیون فوتبال آلمان ضمن تکذیــب برکناری 
یواخیم لوو عنوان کرد قبل از جام جهانی توافق با این مربی 
به مدت چهار سال دیگر انجام گرفته، لوو اخراج نمی شود 
و به قراردادشان پایبند خواهند بود. لوو درباره آینده اش هم 
گفت: »نمی توانم بگویم در ادامه چه اتفاقی می افتد و در 
تیم می مانم یا نه؛ به زمان نیاز دارم، هنوز شــوکه هستم. 
اکنون زمان مناســبی برای بحث کردن در مورد اینکه چرا 
حذف شدیم، نیست. حذف از جام جهانی نا امیدی بزرگی 
برای مان بود. نتوانســتیم کاس بازی مــان را به نمایش 
بگذاریم. باید بپذیریم که این یک شکســت است. اصا 
شایســته این نبودیم که دوبــاره قهرمان جهان بشــویم؛ 
 حتی شایســته این نبودیم که به مرحله  یک هشــتم نهایی

 برویم.«
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زندانی ها 

به پایان برسانیم.«
او باز هم در اینستاگرامش از شــروع این کار خبر داد 
و نوشت که زندانی ها به خط شــدند. از  شنبه هفته گذشته 
فیلم بــرداری در لوکیشــن زندان قصر آغاز شــده اســت. 
این فیلم هفتمیــن اثر بلند ســینمایی ده نمکی به شــمار 
می آید که برای دریافت پروانه ســاخت از وزارت ارشــاد به 
عنوان تهیه کننده و کارگــردان اقدام کــرد. »زندانی ها« 
با موضوع اجتماعی آماده می شــود و وقایــع آن در تاریخ 
معاصر می گــذرد. ده نمکی  ماننــد دیگر آثار خــود در این 
فیلم نیز به دنبال ارزش های فراموش شــده و دغدغه های 
انســانی اســت. قرار اســت »زندانی ها« به طور کامل در 

ده نمکی قصد داشت در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقاب اســامی فیلم »طیب خان« را بســازد که به دلیل 
موانعی که بر ســر راه تولید فیلم ایجاد شد، تصمیم گرفت 
تولید فیلم را  به وقــت دیگری موکول کند امــا به این معنا 
نیســت که او فیلم تازه اش را نسازد ؛ فیلمی  که برای اولین 
بار خبر ساختنش را در اینستاگرامش داد: »زندانی ها پروانه 
ساخت گرفت تا رسما وارد چرخه تولید شود. برخاف اخبار 
منتشرشــده زندانی ها فیلمی  سیاســی یا تاریخی نیست و 
موضوع آن اخاقی، معنوی و اجتماعی اســت  ان شاءالله 
در یادداشت های روزانه جزئیات بیشتری خواهم نوشت. 
دعا کنید تا می شود بتوانیم فیلم را در سکوت و بدون حاشیه 

فیلم تازه ده نمکی کلید خورد 

تهران فیلمبرداری شــده و همچون ســایر آثــار ده نمکی 
بازیگران بســیاری در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت. 
این فیلم مضمونی اجتماعی داشته و به رسم آثار ده نمکی 
ته مایه هایی از کمدی را به همراه خواهد داشت. ده نمکی 
همواره به ســمت موضوعــات چالش برانگیز رفتــه و آثار 
قبلی وی نشــان داده که وی همواره در قبــال بروز برخی 
حاشــیه ها درباره آثارش آگاه اســت. با وجود حاشیه های 
فراوان ده نمکی به طور کامل و به دور از حاشــیه کار خود 
را کرده و آثاری خلق می کند که موضوعات بســیار مهمی 
 را مطرح می کند. »زندانی ها« داستان دانشجوی جوانی 
اســت که قصد دارد برای پایان نامه اش روی زندانی های 
زنداِن قصر تحقیق کند. ده نمکی قصــد دارد در این فیلم 
تاثیر معنویات بر زندانی ها را به تصویر بکشد. بهنام تشکر، 
هومن برق نورد، هدایت  هاشمی، بهاره افشاری، بهنوش 
بختیاری، اصغر نقی زاده، رســول نجفیــان  و امیر نوری از 

جمله بازیگران این فیلم هستند. 
ده نمکی از جمله فیلمســازانی اســت که توانســته 
جریان در آمد زایی از گیشــه را به خوبی به زدن حرف های 
درست پیوند بزند. مجموعه آثار مسعود ده نمکی مورد توجه 
مخاطب قرار گرفت و فیلم های »اخراجی ها« در برهه ای 
از زمان مخاطب را با ســینما آشــتی داد و رکــورد مخاطب 
را در ســینمای ایر  ان  جابه جا کرد. مجموع فروش شــش 
فیلم ده نمکی در گیشه سینماها بیش از ۳۰ میلیارد تومان 
اســت و به همین دلیل او یکی از پول سازترین کارگردانان 
ســینمای ایران به شــمار می آید. آخرین ساخته سینمایی 
ده نمکی فیلم »رسوایی ۲« است که در ســال 9۴ با بازی 
اکبر عبدی، محمدرضا شریفی نیا، سحر قریشی، مهران 
رجبی، رامین راستاد و… در ســینماهای سراسر کشور به 
نمایش عمومی درآمــد. ده نمکی در جشــنواره های فجر 
پس از آن غایب بود و فیلمی  نداشــت امــا باتوجه به آغاز 
فیلمبرداری در تیرماه 9۷ قطعا ده نمکــی فیلم جدید خود 
 را برای حضور در سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر آماده 

می کند. 

همه پول های جهان

بلیت فروشی فیلم خارجی »تمام پول های جهان« به 
کارگردانی ریدلی اسکات آغاز شده است. یک فیلم در سبک 
جنایی که با الهام از کتاب ثروت پردردسر ، ثروت ظالمانه و 
بدبختی های جی. پائول گتی« به قلم جان پیرسون ساخته 
شده است. از بازیگران آن می توان به میشل ویلیامز، مارک 
والبرگ، کریســتوفر پامر، رومن دوریس، چارلی پامر، 
اندرو بوچان و تیموتی  هاتون اشاره کرد. این فیلم به خاطر 

بازسازی دقیقه آخر کارگردان »ریدلی اسکات« که به دنبال 
افشای رسوایی »کوین اسپیســی« صورت گرفت، بسیار 
مشهور شد. برای حفظ این فیلم، »اسکات« تصمیم گرفت 
که »کوین اسپیســی« را حذف و »کریســتوفر پامر« را 
جایگزین وی کند. این تصمیم بسیار مهیج بود و فیلم برداری 
دوباره صحنه ها )۲۱ صحنه( به سرعت انجام گرفت. ریدلی 
اسکات گفته بود این کار را انجام می دهد چون نمی خواهد 

درباره ساخته ریدلی اسکات 

تصوری که اعمال نادرست یک بازیگر به وجود آورده، کار 
همه گروه را زیر ســوال ببرد. ســوژه فیلم »تمام پول های 
جهان« درباره بخشی از زندگی واقعی جان پل گتی  است ؛ 
ثروتمندترین شهروند آمریکا در ســال ۱9۵۷ که عقیده او 
بعدها به الگوی کسب و کار تبدیل شد. وی عنوان کرده بود: 
» من ترجیح می دهم که از یک درصد تاش صد نفر استفاده 
کنم تا اینکه از صددرصد تاش خودم«. تفکر اقتصادی پل 
گتی بعدها تبدیل به فلسفه اصلی بازاریابی شبکه ای شد و 
هم اکنون از او به عنوان پایه گذار این حوزه یاد می  شود. اما 
»تمام پول های جهان« نه درباره فلسفه اقتصادی پل گتی، 
بلکه درباره رویداد  عجیب زندگی او یعنی ربوده شدن نوه اش 

است که جنجال های فراوانی به همراه داشت.
داستان فیلم در ســال ۱9۷۳ اتفاق می افتد. در این 
دوران جان پل گتی )کریستوفر پامر( یکی از ثروتمندترین 
افراد جهان اســت اما به زودی خبر می رســد که نوه او ُپل 
گتی ســوم )چارلی پامر( توســط آدم  ربایان ربوده شــده 
و حاال آنها خواســتار پرداخــت ۱۷ میلیــون دالر باج برای 
آزادی او  هســتند. در ایــن وضعیت، مادِر جان ُپل ســوم 
)میشل ویلیامز( از پل گتی درخواست می کند تا مبلغ مورد 
نظر ربایندگان که اصا برای او رقم قابل توجهی نیست را 
بپردازد تا فرزندش به خانه بازگردد اما پدربزرگ، ســخت با 
این تصمیم مخالفت می کند و از پرداخت باج به تبهکاران 
خودداری می کنــد اما در نهایــت خانواده گتــی این مبلغ 
را پرداخت کرد و گتی ســوم در جنوب ایتالیا پیدا شــد، اما 
ربایندگان او با پول ها فرار کرده بودند. این فیلم قرار است 

ارزش واقعی و پایدار عشق در برابر پول را نشان دهد.
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پیام بازگشت  
                     ورک شات حسن روح االمین در پاریس 

مرکز فرهنگــی ژرژ پمپیــدو در پاریــس در ردیف ۵ 
دیدنی برتر شهر پاریس قرار دارد. شاید کسانی که حتی 
چند بار به پاریس ســفر کرده باشــند این مرکز فرهنگی را 
ندیده باشند. این مرکز عاوه بر کتابخانه و مراکزی برای 
همایش ها و دیــدار نویســندگان با عاقه مندان شــان، 
از معماری خاصی بهــره می برد که در قلب گردشــگری 
پاریس و در میان معماری های سنتی فرانسوی خود نمایی 
می کند. گالری این مجموعه، بزرگ ترین موزه هنر مدرن 
در جهان اســت کــه ۱۷۷۰۰ مترمربع زیربنــا دارد. این 
مرکز عاوه بر موزه ملی هنر مدرن، شــامل مرکز طراحی 
صنعتی و اداره توســعه فرهنگی اســت. نمایشگاه های 
هنری و فرهنگی نیز همیشــه در آن برپاســت. دو ارگان 
مهم دیگر یعنی کتابخانه عمومی مرجع و بنیاد پژوهش و 
هماهنگی موسیقی و آکوستیک، نیز بخشی از این مرکز 
اســت. این مرکز را به معماری عجیبش می شناســند؛ در 
بنای این مرکز، همه لوله کشی ها و کانال های تهویه هوا 
و سیم کشی برق در بیرون ساختمان و در معرض دید قرار 
دارد و حتی تیرها و ستون های سازه ساختمان نیز همگی 
دیده می شود . آن را به انسانی شــبیه دانسته اند که دل و 

روده اش بیرون از بدن قرار دارد. 
این روزها مرکــز ژرژ پمیپدو یک میهمان ویژه دارد، 
یک میهمان خاص، یک میهمان بــا ته ریش و ظاهری 
مذهبی و ســاده، یک جوان با سیمای شــرقی که قلم مو 
به دســت دارد و یکی از شــاهکارهای دیگر خود را خلق 
می کند . او حسن روح االمین اســت. روح االمین با اینکه 
تاکنون کارهــای زیادی انجــام داده اما با نقاشــی های 
آیینی و به خصوص عاشــورایی اش چهره شــده اســت. 
او در پاریس بــرای یک کار آیینی دیگر حاضر شــده  و در 
محوطه ژرژ پمپیدو برای ســاختن تابلویی به نام بازگشت 
فرانسوی ها را شگفت زده کرده است . تابلوی بازگشت به 

بخشــی از باور مشترک مسلمانان و مســیحیان می تواند 
اشاره داشته باشد که معتقدیم حضرت عیسی مسیح)ع( 
در روز موعود به زمین برخواهد گشــت . روح االمین این 
بازگشــت را با فیگــوری از امام زمان)عــج( تکمیل کرده 

است. 
روح االمین در مصاحبــه ای در مورد برگــزاری این 
ورک شات که خیلی بدون سروصدا انجام شد گفته است: 
»در فرانسه مردم دچار نوعی غفلت طراحی شده هستند؛ 
آنها  را می بینی که در خیابان راه می روند، سر کار می روند، 
می روند، می آیند اما در واقع در خواب هستند. این غفلت 
برایشان از جانب صهیونیســم طراحی شده است. اینجا 
اساسا پروژه دین زدایی مدت هاســت کلید خورده است؛ 
یکی از ســردمداران اجــرای این پروژه، مجله »شــارلی 
ابدو« است که مدام مواردی در وهن پیامبر)ص( و امام 
زمان)عج( و حتی مســیح)ع( منتشــر می کند. مجله ای 
که از جانــب یهودی ها حمایت می شــود و در کل کارش 
دین زدایی اســت، البته جــز دین یهودیت. مــردم اینجا 

اساسا کاری با دین ندارند.
 به خصــوص این روزها کــه تب فوتبال داغ اســت 
مدام در کازینوها هســتند و شب را با سرهای گرم به صبح 
می رســانند و در حالی کــه جهان را خون و خفت کشــتار 
کودکان یمن و فلسطین فراگرفته فقط در این فکر هستند 
که کی کدام گل را زد. ما در اینجا با این تابلو خواستیم از 
راه پیامبر خودشان، آنها  را متوجه دین اسام و موعودش 
بکنیم. برای خلق تابلوی »بازگشــت« برایم مهم بود که 
سراغ حضرت مســیح)ع( بروم؛ میخواســتم با استفاده 
از اشــتراکاتی که با مســیحیت داریم، اســام را معرفی 
کنم. می خواســتم بــا این تابلــو پیام بازگشــت صالحان 
 به زمین را مخابره کنم؛ به زمینی که پر اســت از کشــتار

 و جنگ.«

آکادمی  اسکار بزرگ تر شد بازگشت دایناسورها

دنباله فیلم »دنیای ژوراسیک« با دایناسورهای غرانش گیشه ســینمای جهان را تسخیر کرد. فروش 
جهانی فیلم تا اینجای کار به بیش از ۷۰۰ میلیون دالر رســیده اســت. فیلم »دنیای ژوراســیک: پادشاهی 
سقوط کرده« در نخستین هفته اکران در آمریکای شمالی ۱۵۰ میلیون دالر فروش داشت که از قسمت قبلی 
این فیلم کمتر بود اما عملکردش در سایر کشورها قابل قبول بود و به این ترتیب فروش جهانی فیلم خیلی زود 

به بیش از ۷۰۰ میلیون دالر رسید. 
رقیب »دنیای ژوراسیک« در گیشه آمریکا انیمیشن »شگفت انگیزان ۲«  بود که هفته پیش در دومین 
هفته اکران به فــروش ۸۱ میلیون و 9۰۰ هزار دالری دســت پیدا کرد. »شــگفت انگیزان ۲« پس از ۱۰ روز 
اکران در آمریکا ۳۵۰ میلیون دالر و در گیشه جهان نزدیک به نیم میلیارد دالر به دست آورده است. »دنیای 
ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده« پنجمین قســمت از سری فیلم هایی اســت که با »پارک ژوراسیک« به 

کارگردانی استیون اسپیلبرگ شروع شد. 
ســاخت این فیلم حداقــل ۱۷۰ میلیون دالر خرج روی دســت کمپانی یونیورســال گذاشــته اســت. 
در این قســمت پارک ژوراســیک شــاهد بازگشــت شــخصیت ایان مالکــوم با بــازی گلدبلوم هســتیم که 
در یک جلســه کــه ظاهــرا بــرای تصمیم گیــری درمــورد دایناســورهای جامانــده در جزیره برگزار شــده 
اســت، شــهادت می دهــد. اکنــون یــک آتشفشــان جان آن دایناســورها را تهدیــد می کنــد و قهرمانان 
فیلم بایــد برای نجــات بلــو، دایناســور اوئــن )با بــازی پرات( تــن به یــک عملیات نجــات بدهنــد، اما 
 اوئن و کلــر )با بــازی هوارد( هنــگام انجــام مأموریت بــه توطئه ای پــی می برند کــه می توانــد تهدیدی

 برای انسان ها باشد. 

آکادمی  اسکار امســال با دعوت از 9۲۸ نفر از چهره های سینمایی، 
رکوردی در زمینه افزایــش اعضایش به جای گذاشــت و در این میان از ۳ 
چهره ایرانی نیز دعوت کرد. در حالی که آکادمی  اسکار سال پیش از ۷۷۴ 
عضو جدید برای پیوستن به آکادمی  خبر داده بود امسال با دعوت از 9۲۸ 
نفر دست به اقدامی  متفاوت زده است. این در حالی است که سال ۲۰۱۶ از 
۶۸۳ نفر و سال ۲۰۱۵ از ۳۲۲ نفر برای پیوستن به آکادمی  دعوت شده بود 
که در جای خودش ارقام بزرگی محسوب می شد . از ایران حسین جعفریان، 
از جمله فیلمبرداران سرشناس سینما در بخش فیلمبرداران و علی عسگری 
و فرنوش صمدی، سازندگان فیلم »سکوت« و »نگاه« در میان سازندگان 
انیمیشن و فیلم کوتاه از جمله افرادی هستند که برای پیوستن به آکادمی 
 اسکار انتخاب شده اند. افزایش اعضای آکادمی  تاشی برای افزایش تنوع 
است که از سال ۲۰۱۶ و با هشتگ اسکار خیلی سفید است، ایجاد شد. ۲ 
هفته پس از شــروع این کمپین آکادمی اعام کرد هدفش دوبرابر کردن 
اعضا تا ســال ۲۰۲۰ با افزودن بر تعداد اعضای جدید و انتخاب در میان 
زنان و رنگین پوستان خواهد بود. در صورتی که همه اعضای دعوت شده 
در سال ۲۰۱۸ به این دعوت پاسخ مثبت بگویند تعداد اعضای آکادمی در 

مجموع به رقم 9۲۲۶ نفر خواهد رسید. 

با حضور سه ایرانی فروش موفق دنباله  فیلم دنیای ژوراسیک
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موال از زبان موال 
                                 کتابی که به چاپ چهارم رسید 

کتاب »علی)ع( از زبــان علی)ع(؛ زندگــی و زمانه 
امیرالمومنیــن از زبان خودش« نوشــته حجت االســام 
محمــد محمدیان، رئیــس نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبــری در دانشــگاه ها و عضــو شــورای عالــی انقاب 
فرهنگی به چاپ چهارم رســید. شــخصیت حضرت علی 
علیه السام از همه جهت استثنایی و بی نظیر است و یکی 
از ویژگی هــای منحصربه فــرد آن حضرت این اســت که 
تمام ابعاد زندگی شــان را از اول تا آخر، خود بیان کرده اند  
و همین روایت کامل از زندگی ایشان که هم زمان با ظهور 
اسام و دوشــادوش پیامبر عظیم الشأن آن بوده و حضور 
امام در متن تمامی  وقایع حساس آن دوران، سبب شده تا 
منبعی جامع و دقیق از تاریخ صدر اســام در اختیار ما قرار 
بگیرد. کتاب »علی از زبان علی« حکایتی بسیار جذاب از 
حوادث و رخدادهای زندگی پربرکت مــوالی متقیان امام 
علی علیه السام از زبان خودشــان است. حجت االسام 
 محمد محمدیان در این کتاب با ســبکی جدید و چینشــی 

هنرمندانه از نقل هــای معتبر تاریخی روایتی داســتانی و 
جذاب از زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه السام  ارائه کرده 
است؛ از دوران کودکی و تربیت آن حضرت در دامان رسول 
خدا صلی ا لله علیه وآله، تا پیشقدم شدن در ایمان به آخرین 
پیامبر الهی و همراهی با ایشان در حوادث ُپرماجرای دوران 
بعثت، از جهاد در رکاب پیامبــر اکرم صلی  الله علیه وآله در 
جنگ های متعدد صدر اسام تا ســال های ُپر رنِج زندگی 
امام پس از رحلت پیامبراکرم)ص(  و در نهایت دوران ُپرفراز 
و نشیب حکومت علوی  تا شهادت ملکوتی آن حضرت در 
محراب عبادت ، همه و همه از زبان خود ایشــان اســت و 

راوی دیگری وجود ندارد.
در کتاب »علــی از زبان علی« نقــاط مبهم و تاریک 
زیادی از تاریــخ برای ما روشــن می شــود و بــا جریانات 
مختلفی آشنا می شویم که در تاریخ اسام موثر بودند، مانند 
دنیاطلبانی که در ابتدا انقابی بودند ولی از انقاب فاصله 
گرفتند  یا انقابیونی که دنیاطلب نبودند اما در تحلیل اشتباه 

ارز یابی طرفدارانه 
جلد دوم تاریخ اندیشه سیاسی غرب منتشر شد 

پزشک پرواز 
خاطرات یک پزشک رزمنده 

جلد دوم کتاب »تاریخ اندیشه سیاســی غرب« با عنوان فرعی از روشنگری تا افول 
لیبرالیسم نوشــته جان مکللند به  ترجمه جهانگیر معینی علمداری از سوی نشر نی منتشر 
شده است. در جلد دوم این مجموعه روشنگری و شکل گیری دولت مدرن و ظهور لیبرالیسم 
بررسی می شوند. دومین جلد از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی غرب را در برابر خود دارید. در 
این مجلد نیز نویسنده کوشیده است با ارائه تصویری روشن از چندین اندیشمند سیاسی، 
خواننده را با افکار و آرای حاکم در یک دوره تاریخی غرب آشــنا کند. کتاب با بحثی نسبتا 
کوتاه درباره ریشه های فکری دولت مدرن آغاز و نســبت آن با جنبش روشنگری سنجیده 
می شود. سپس در افکار مونتسکیوـ  یکی از پیشگامان برجسته عصر روشنگریـ  کنکاش 
می کند. پس از آن مطالب مفصلی درباره روشنگری در آمریکا ارائه می شود و در فصل بعد 
در چارچوب دیدگاه های هیوم و ادموند برک، محدودیت های روشنگری ارزیابی می شود. 
بخش بعدی به بررسی لیبرالیســم و اوج و فرودهای آن در فاصله ســال های پایانی قرن 
هجدهم  تا اواخر قرن نوزدهم میادی اختصاص دارد. به طور کلی لیبرالیسم و روشنگری 
دو موضوع اصلی این مجلد را تشکیل می دهند. این دو موضوع هنوز هم جز و مباحث بسیار 
مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر محسوب می شوند. مکللند می کوشد در این کتاب برخاف 
شیوه مرسوم در تدوین تاریخ فلسفه سیاسی، رویه بی طرفی را کنار بگذارد و ضمن برخورد 
فعال با اندیشمندان سیاسی، درباره شــان داوری کند. در کنار آن، وی تفسیر خاص خود 
از این آثار را ارائه داده  که عمدتا مبنای عمل گرایانه دارد و بر پایه روزآمد کردن اندیشــه ها 

عمل می کند. 

کتاب »پزشــک پرواز« که فاطمه دهقان نیــری آن  را به نگارش درآورده و توســط 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، اثری اســت که نگارش آن دو سال طول کشیده و ۲۰ 
ساعت برای نگارش کتاب مصاحبه گرفته شده است. این کتاب حاصل  ۱۰جلسه مصاحبه 
با دکتر محمدتقی خرسندی، فوق تخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران و دربرگیرنده خاطرات او از کودکی تاکنون و به طور خاص خاطرات سال های جنگ 
ایران و عراق و حضور او در مناطق جنگی است. دکتر خرسندی  بیست وهشتم شهریور۵9 
وسایلش را بســته بندی کرده حتی مطبش را با تجهیزاتش در دزفول واگذار کرده بود . او 
پیش تر با پایگاه وحدتی دزفول هم تسویه حســاب انجام داده  . قرار بوده در روزهای آینده 
به تهران رفته برای گرفتن تخصصش به خارج از کشور برود  که با شروع جنگ از رفتن به 

خارج صرف نظر کرد.
  البته بعد از سه ســال به تهران رفته و با گرفتن تخصصش، از آن زمان به بعد باز هم 
داوطلبانه در جبهه های جنگ برای مداوای مجروحان در مناطق جنگی حضور داشــت. 
دکتر خرســندی زمانی که در پایگاه دزفول حضور داشــت طبق دوره ای کــه دیده بود در 
بیمارستان وظیفه مداوای خلبانان را به عهده داشــت، این خاطرات، روایتگر مشکات 
کشور در حیطه بهداشت و درمان در سال های دفاع مقدس و از طرفی ازخودگذشتگی های 
انسان هایی شریف و گمنام است که داوطلبانه از آسایش و رفاه دست کشیده  و در شرایطی 
بسیار سخت به امدادرسانی مشغول بودند؛ بزرگمردان و زنانی که همچنان در گمنامی  به 

خدمت مشغولند...

اندیشه 

تاریخ اسالم 

مقاومت

کردند  و بسیاری از جریانات دیگر که پس از گذشت قرن ها 
امروز در انقاب اسامی نیز امتداد پیدا کرده اند و شناخت 
آنها به ما کمک می کند تا در پیچ هــای مهم تاریخی بهتر 
عمل کنیم. آقای محمدیان در تدوین کتاب » علی از زبان 
علی« از منابِع معتبر اهل ســنت و شیعه بهره برده است  اما 
سعی کرده تا متنی روان و خواندنی به دور از سبک معمول 

کتاب های تاریخی ارائه کند.

خواندنی
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تایم

نیویورکرترجمان 

اشپیگلنیوزویک 
 جلد تاثیر گذار این شماره تایم به ماجرای جداسازی 
کودکان از والدین خود در مرزهای این کشــور با مکزیک 
پرداخته است. این مجله عکسی از جان مور ، که کودکی 
در حال گریه را نشــان مــی داد را در مقابل  ترامپ نشــان 
 می دهد کــه رئیس جمهــور آمریــکا دارد به او خوشــامد

 می گوید.

هفتمین شمارۀ فصلنامۀ  ترجمان علوم انسانی با همکاری »پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات« منتشر شد. پروندۀ ویژه فصلنامۀ هفتم دربارۀ »اهمال کاری« به همراه پروندۀ 
»فردا هم روز خداست« از مطالب خواندنی این شماره است. بخش گفت وگو نیز حاوی چهار 
مصاحبۀ خواندنی ازجمله مصاحبه با یاشا مونک، استاد جوان دانشگاه  هاروارد  و گفت وگو با 

کیت ریورت اقتصاددانان نواندیش و نویسنده کتاب اقتصاد دوناتی اش است. 

هفته نامه نیویور کر هم بــه ماجرای جنجالی جداســازی کــودکان از والدین خود 
در مرزهای مکزیک پرداخته اســت . این مجلــه در طرحی کودکانی را نشــان می دهد 
که ســعی دارند به مجســمه آزادی پناه ببرند اما نمی دانند که پای این مجســمه خود در 
 بند اســت، طرح های این چنینی باعث شد که  ترامپ عقب نشــینی بکند و فرمان خود را 

پس بگیرد. 

هفته نامــه نیوزویک در گــزارش این هفتــه خود به 
مشکاتی که کشور آفریقای جنوبی با آن دست و پنجه نرم 
می کند، پرداخته است . مشکاتی که ریشه از زمان آپارتاید 
دارد، سرزمین هایی که درگیر مالکیت هستند و سیاه پوستان 
بسیاری در آن سهمی  ندارند . مشکات اقتصادی ناشی از 

جنگ بر سر زمین، میراثی است که از آپارتاید به جامانده. 

 آنگا مرکل از روزی که به عنوان نخست وزیر آلمان 
حضوری جدی در سیاست های این کشور داشته، تا  امروز 
هیچ گاه این چنین در معرض دشواری های سیاسی نبوده؛ 
بحران  نبود راه حل برای مساله پناه جویان سبب شده تا او به 
جایگاهی برسد که هفته نامه اشپیگل طرح و تیتر خود را به 

پایان زمان برای او اختصاص دهد. 

آمریکا

آمریکاایران

آلمان آمریکا 

پیشخوان
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ارائه بسته های جدید اینترنت در طرح تابستانه همراه اول
با آغاز فصل تابســتان، همراه اول از ارائه بســته های جدید و متنوع اینترنت نوترینو خبر داد.   به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 

ایران، همراه اول در طرح جدید خود، بسته های متنوع اینترنت برای استفاده مشترکین دائمی  و اعتباری در فصل تابستان ارائه می دهد. در این طرح برخی 
از بسته های روزانه، هفتگی و ماهانه همراه اول به مناسبت فرارسیدن فصل تابستان تغییر کرده یا حذف شده اند. 

در صورتی که در تاریخ اجرای طرح، مشــترک هر یک از بســته های طرح قبلی را رزرو خود داشته باشد، پیشنهاد رزرو بســته متناظر را دریافت خواهد کرد. 
همچنین مشترکین می توانند جهت لغو تمدید خودکار کد #۸*۱۰۰*  یا جهت تغییر بسته پیشنهاد شده کد #۲۳*۱۰۰* را شماره گیری کنند.  زمان ارائه این بسته ها از 

۳ تیرماه لغایت پایان تابستان ۹۷ اعالم شده است.  همراه اولی ها می توانند برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص بسته های جدید و نحوه خرید آنها  به پرتال این 
اپراتور به نشانی www. mci. ir مراجعه کنند. 

طی ۶ماه و پس از زلزله انجام شد 
نصب و راه اندازی ۱۰۰ سایت تلفن همراه در استان کرمان توسط همراه اول

با گذشت کمتر از ۷ ماه از وقوع زلزله استان کرمان، همراه اول از نصب و راه اندازی ۱۰۰ سایت شهری طی این مدت در این استان خبر داد.  به گزارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات سیار ایران، روز شنبه ۲ تیرماه ۹۷ با حضور مهندس محمدجواد آذری   جهرمی،  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس حمید فرهنگ، مدیرعامل 
همراه اول و جمعی از مدیران و مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و استان کرمان، از دستاوردهای دولت و اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع مشکالت ارتباطی 

ناشی از زلزله رونمایی و اعالم شد: اپراتور اول تلفن همراه کشور، طی ۶ ماه گذشته مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال در مناطق زلزله   زده استان کرمان سرمایه گذاری کرده است.  
با سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط همراه اول، طی ۶ ماه اخیر ۱۰۰ سایت BTS شــهری در استان کرمان نصب و راه اندازی شده است.  همچنین طی بازه 

زمانی مذکور، تعداد ۵۵ پهنای باند مورد نیاز در استان کرمان تأمین شده است.  در این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه با سرمایه گذاری ۹۰ 
میلیارد تومانی دولت اکثر مشکالت ارتباطی مناطق زلزله زده کرمان رفع شده است، تاکید کرد: پیگیری های الزم برای رفع کامل مشکالت ارتباطی ناشی از 

زلزله در حال انجام است.  جهرمی  با بیان اینکه ۲۴۰۰ روستا در استان کرمان وجود داشت که قبال خدمات همراه اول داشتند و از امروز خدمات ایرانسل 
نیز در این روستاها برقرار می شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷۰۰ روستا که عمدتا 

در مناطق جنوبی و شرقی اســتان کرمان هســتند و از اینترنت بی بهره 
بودند، اکنون از این خدمات بهره مند شده اند. 

نصبوراهاندازی
۱۰۰سایتتلفنهمراه

دراستانکرمانتوسطهمراهاول

ارائهبستههایجدیداینترنت
درطرحتابستانههمراهاول

بازار
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